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Α. Δηλώςεισ Εκπροςώπων του Δ.Σ. 

 

(ζχκθσλα κε ην άξζξν 4, παξ. 2 ηνπ Λ. 3556/2007) 

Βεβαηψλεηαη θαη δειψλεηαη φηη, εμ φζσλ γλσξίδνπκε: 

Νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Αλψλπκεο Δηαηξείαο Γεσξγηθψλ Δθκεηαιιεχζεσλ  ΗΣΘΝΡΟΝΦΔΗΑ ΠΔΙΝΛΡΑ   γηα 

ηελ ρξήζε 01.01.2012 31.12.2012 νη νπνίεο θαηαξηίζζεθαλ ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα ινγηζηηθά πξφηππα 

απεηθνλίδνπλ θαηά ηξφπν αιεζή ηα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ηνπ παζεηηθνχ, ηελ θαζαξή ζέζε θαη ηα 

απνηειέζκαηα ρξήζεσο ηνπ εθδφηε θαζψο θαη ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ ελνπνίεζε 

εθιακβαλνκέλσλ σο ζχλνιν, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο παξαγξάθνπο 3 έσο 6 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Λ. 

3556/30.4.2007 θαη ησλ θαη‟ εμνπζηνδφηεζε απνθάζεσλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηεο Δπηηξνπήο Θεθαιαηαγνξάο. 

Ζ έθζεζε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ απεηθνλίδεη θαηά ηξφπν αιεζή ηελ εμέιημε, ηηο επηδφζεηο θαη ηελ ζέζε ηεο 

εηαηξείαο, θαζψο θαη ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ ελνπνίεζε εθιακβαλνκέλσλ σο ζχλνιν, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πεξηγξαθήο ησλ θπξηφηεξσλ θηλδχλσλ θαη αβεβαηνηήησλ πνπ αληηκεησπίδνπλ.  

Αζήλα 28 Καξηίνπ 2013 

Ν Ξξφεδξνο ηνπ Γ.Π Αληηπξφεδξνο Γ.Π. & 
Γηεπζχλσλ Πχκβνπινο 

 

Ρν Κέινο ηνπ Γ.Π. & 
Γεληθφο Γηεπζπληήο 

Βαζίιεηνο Πηεθαλήο Ησάλλεο Πηεθαλήο Ησάλλεο Αλδξηαλφπνπινο 

ΑΓΡ ΑΔ 019038 ΑΓΡ ΑΒ 296541 ΑΓΡ ΑΒ 521401 
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Β. Έκθεςη ελέγχου ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών Λογιςτών 

Ξξνο ηνπο Κεηόρνπο ηεο Δηαηξείαο  

ΗΣΘΝΡΟΝΦΔΗΑ ΠΔΙΝΛΡΑ ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΓΔΩΟΓΗΘΩΛ ΔΘΚΔΡΑΙΙΔΠΔΩΛ 

Έθζεζε επί ησλ Δηαηξηθώλ θαη Δλνπνηεκέλσλ Νηθνλνκηθώλ Θαηαζηάζεσλ 

Διέγμακε ηηο ζπλεκκέλεο εηαηξηθέο θαη ηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο ΗΣΘΝΡΟΝΦΔΗΑ 
ΠΔΙΝΛΡΑ ΑΛΥΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΓΔΥΟΓΗΘΥΛ ΔΘΚΔΡΑΙΙΔΠΔΥΛ, νη νπνίεο απνηεινχληαη απφ ηελ εηαηξηθή θαη 

ελνπνηεκέλε θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο ζέζεο ηεο 31εο  Γεθεκβξίνπ 2012, ηηο εηαηξηθέο θαη ελνπνηεκέλεο θαηαζηάζεηο 

ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο, κεηαβνιψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη ηακεηαθψλ ξνψλ ηεο ρξήζεσο πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία 
απηή, θαζψο θαη πεξίιεςε ζεκαληηθψλ ινγηζηηθψλ αξρψλ θαη κεζφδσλ θαη ινηπέο επεμεγεκαηηθέο πιεξνθνξίεο. 

Δπζύλε ηεο Γηνίθεζεο γηα ηηο Δηαηξηθέο θαη Δλνπνηεκέλεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο 

Ζ δηνίθεζε έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ θαηάξηηζε θαη εχινγε παξνπζίαζε απηψλ ησλ εηαηξηθψλ θαη ελνπνηεκέλσλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξφηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, φπσο απηά έρνπλ 
πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, φπσο θαη γηα εθείλεο ηηο εζσηεξηθέο δηθιίδεο, πνπ ε δηνίθεζε θαζνξίδεη σο 

απαξαίηεηεο, ψζηε λα θαζίζηαηαη δπλαηή ε θαηάξηηζε εηαηξηθψλ θαη ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ 

απαιιαγκέλσλ απφ νπζηψδε αλαθξίβεηα, πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο. 

Δπζύλε ηνπ Διεγθηή 

Ζ δηθή καο επζχλε είλαη λα εθθξάζνπκε γλψκε επί απηψλ ησλ εηαηξηθψλ θαη ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ 
θαηαζηάζεσλ κε βάζε ηνλ έιεγρφ καο. Γηελεξγήζακε ηνλ έιεγρφ καο ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξφηππα Διέγρνπ. Ρα 

πξφηππα απηά απαηηνχλ λα ζπκκνξθσλφκαζηε κε θαλφλεο δενληνινγίαο, θαζψο θαη λα ζρεδηάδνπκε θαη δηελεξγνχκε 

ηνλ έιεγρν κε ζθνπφ ηελ απφθηεζε εχινγεο δηαζθάιηζεο γηα ην εάλ νη εηαηξηθέο θαη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο 
θαηαζηάζεηο είλαη απαιιαγκέλεο απφ νπζηψδε αλαθξίβεηα. 

Ν έιεγρνο πεξηιακβάλεη ηε δηελέξγεηα δηαδηθαζηψλ γηα ηελ απφθηεζε ειεγθηηθψλ ηεθκεξίσλ, ζρεηηθά κε ηα πνζά θαη 
ηηο γλσζηνπνηήζεηο ζηηο εηαηξηθέο θαη ηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Νη επηιεγφκελεο δηαδηθαζίεο 

βαζίδνληαη ζηελ θξίζε ηνπ ειεγθηή πεξηιακβαλνκέλεο ηεο εθηίκεζεο ησλ θηλδχλσλ νπζηψδνπο αλαθξίβεηαο ησλ 
εηαηξηθψλ θαη ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο.  Θαηά ηε 

δηελέξγεηα απηψλ ησλ εθηηκήζεσλ θηλδχλνπ, ν ειεγθηήο εμεηάδεη ηηο εζσηεξηθέο δηθιίδεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

θαηάξηηζε θαη εχινγε παξνπζίαζε ησλ εηαηξηθψλ θαη ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο εηαηξείαο, κε 
ζθνπφ ην ζρεδηαζκφ ειεγθηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαηάιιεισλ γηα ηηο πεξηζηάζεηο, αιιά φρη κε ζθνπφ ηελ έθθξαζε 

γλψκεο επί ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ εζσηεξηθψλ δηθιίδσλ ηεο εηαηξείαο. Ν έιεγρνο πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ 
αμηνιφγεζε ηεο θαηαιιειφηεηαο ησλ ινγηζηηθψλ αξρψλ θαη κεζφδσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ηνπ εχινγνπ ησλ 

εθηηκήζεσλ πνπ έγηλαλ απφ ηε δηνίθεζε, θαζψο θαη αμηνιφγεζε ηεο ζπλνιηθήο παξνπζίαζεο ησλ εηαηξηθψλ θαη 

ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

Ξηζηεχνπκε φηη ηα ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ έρνπκε ζπγθεληξψζεη είλαη επαξθή θαη θαηάιιεια γηα ηε ζεκειίσζε ηεο 

ειεγθηηθήο καο γλψκεο. 

Γλώκε 

Θαηά ηε γλψκε καο νη ζπλεκκέλεο εηαηξηθέο θαη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνπλ εχινγα, απφ 
θάζε νπζηψδε άπνςε, ηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηεο Δηαηξείαο ΗΣΘΝΡΟΝΦΔΗΑ ΠΔΙΝΛΡΑ ΑΛΥΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ 

ΓΔΥΟΓΗΘΥΛ ΔΘΚΔΡΑΙΙΔΠΔΥΛ θαη ησλ ζπγαηξηθψλ απηήο θαηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2012 θαη ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή 

ηνπο επίδνζε θαη ηηο ηακεηαθέο ηνπο ξνέο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή 
Ξξφηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, φπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 
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 Έκθαζε Θέκαηνο 

Δθηζηνχκε ηελ πξνζνρή ζαο ζηε ζεκείσζε 8.22 ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, φπνπ πεξηγξάθεηαη ην ζέκα, φηη 
κέρξη ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012 ε Δηαηξία θαη ν κηινο δελ είραλ πξνβεί ζηνλ δηαθαλνληζκφ ησλ ηξαπεδηθψλ 

ππνρξεψζεσλ πνπ αλαιχνληαη ζηελ ελ ιφγσ ζεκείσζε. πσο πεξαηηέξσ αλαθέξεηαη ζηελ ελ ιφγσ ζεκείσζε, ν 
κηινο βξίζθεηαη ζε δηαδηθαζία δηαπξαγκάηεπζεο κε ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα κε ζθνπφ ηνλ νξηζηηθφ δηαθαλνληζκφ ηνπ 

ζπλφινπ ησλ φξσλ ησλ ελ ιφγσ δαλεηαθψλ ππνρξεψζεσλ.  

Δπηπιένλ, ζηελ επεμεγεκαηηθή ζεκείσζε 8.22 γίλεηαη αλαθνξά ζην γεγνλφο φηη ην ζχλνιν ηεο αμίαο ησλ 
βξαρππξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ ηεο Δηαηξίαο θαη ηνπ Νκίινπ ππεξβαίλεη ηε ζπλνιηθή αμία ησλ θπθινθνξνχλησλ 

πεξηνπζηαθψλ ηνπο ζηνηρείσλ θαηά ην πνζφ ησλ €67,5 εθ. θαη ησλ €39,9 εθ αληίζηνηρα, θαη, σο εθ ηνχηνπ, εάλ δελ 
νινθιεξσζνχλ νη δηαδηθαζίεο αλαδηάξζξσζεο ησλ δαλείσλ, νη πθηζηάκελεο ζπλζήθεο ππνδειψλνπλ ηελ χπαξμε 

νπζηψδνπο αβεβαηφηεηαο ζρεηηθά κε ηε δπλαηφηεηα απξφζθνπηεο ζπλέρηζεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηεο Δηαηξίαο θαη 

ηνπ Νκίινπ. Πηε ζεκείσζε 8.37 ησλ εηαηξηθψλ θαη ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ παξαηίζεληαη νη δξάζεηο 
ηεο Γηνίθεζεο ηνπ Νκίινπ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ αλσηέξσ θηλδχλσλ. 

Πηε γλψκε καο δελ δηαηππψλεηαη επηθχιαμε ζε ζρέζε κε ην ζέκα απηφ. 

Αλαθνξά επί Άιισλ Λνκηθώλ θαη Θαλνληζηηθώλ Θεκάησλ 

α) Πηελ Έθζεζε Γηαρείξηζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ πεξηιακβάλεηαη δήισζε εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο, ε νπνία 
παξέρεη ηα πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία πνπ νξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν 3δ ηνπ άξζξνπ 43α ηνπ Θ.Λ 2190/1920. 

β) Δπαιεζεχζακε ηε ζπκθσλία θαη ηελ αληηζηνίρεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο Έθζεζεο Γηαρείξηζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

Ππκβνπιίνπ κε ηηο ζπλεκκέλεο εηαηξηθέο θαη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ζηα πιαίζηα ησλ νξηδφκελσλ 
απφ ηα άξζξα 43α, 108 θαη 37 ηνπ Θ.Λ. 2190/1920. 

γ) Γηα ηηο ρξήζεηο  2011 θαη 2012 ε Δηαηξία θαη νη ζπγαηξηθέο ηεο πνπ θνξνινγνχληαη ζηελ Διιάδα δελ έρνπλ 
απνδερζεί ην θνξνινγηθφ έιεγρν ησλ Νξθσηψλ Διεγθηψλ Ινγηζηψλ, πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 82, παξαγξ. 5 Λ. 2238/1994 θαη σο εθ ηνχηνπ ππφθεηηαη ζηηο πξνβιεπφκελεο απφ ην άξζξν απηφ 

θπξψζεηο. 

 

Αζήλα, 29 Καξηίνπ 2013 

Ν Νξθσηφο Διεγθηήο Ινγηζηήο 
 

 
Ληθφιανο Ησάλλνπ 

Α.Κ. Π.Ν.Δ.Ι. 29301 
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Γ. Έκθεςη διαχείριςησ Διοικητικού Συμβουλίου   
 

ΔΗΠΑΓΩΓΗΘΑ 

Πχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Θ.Λ. 2190/1920 άξζξν 43α παξάγξαθνο 3, άξζξν 107 παξάγξαθνο 3 θαη άξζξν 136 

παξάγξαθνο 2. Δπίζεο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 3556/2007 άξζξν 4 παξάγξαθνη 2(γ), 6, 7 & 8 θαζψο θαη 

ηελ απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Θεθαιαηαγνξάο 7/448/11.10.2007 άξζξν 2 θαη ην Θαηαζηαηηθφ ηεο Δηαηξίαο, ζαο 

ππνβάιινπκε γηα ηελ θιεηφκελε ρξήζε απφ 01/01/2012 έσο 31/12/2012 ηελ εηήζηα έθζεζε ηνπ δηνηθεηηθνχ 

ζπκβνπιίνπ, ε νπνία πεξηιακβάλεη, ηηο ειεγκέλεο εηαηξηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ηηο ζεκεηψζεηο επί ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη ηελ έθζεζε ειέγρνπ ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ ινγηζηψλ. Πηελ παξνχζα έθζεζε 

πεξηγξάθνληαη ζπλνπηηθά πιεξνθνξίεο ηνπ Νκίινπ θαη ηεο εηαηξίαο Ηρζπνηξνθεία ΠΔΙΝΛΡΑ ΑΔΓΔ, 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ζηνρεχνπλ ζε κία γεληθή ελεκέξσζε ησλ κεηφρσλ θαη ηνπ επελδπηηθνχ θνηλνχ 

γηα ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ηα απνηειέζκαηα, ηε ζπλνιηθή πνξεία θαη ηηο κεηαβνιέο πνπ επήιζαλ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο θιεηφκελεο εηαηξηθήο ρξήζεο (01/01/2012 – 31/12/2012), ζεκαληηθά γεγνλφηα ηα νπνία έιαβαλ ρψξα 

θαη ηελ επίδξαζε απηψλ ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ίδηαο πεξηφδνπ. Δπίζεο γίλεηαη πεξηγξαθή ησλ θπξηφηεξσλ 

θηλδχλσλ θαη αβεβαηνηήησλ πνπ ελδέρεηαη λα αληηκεησπίζεη ν κηινο θαη ε Δηαηξεία ζην κέιινλ θαη παξαηίζεληαη νη 

ζεκαληηθφηεξεο ζπλαιιαγέο πνπ θαηαξηίζζεθαλ κεηαμχ ηνπ εθδφηε θαη ησλ ζπλδεδεκέλσλ κε απηφλ πξνζψπσλ. 

Ζ παξνχζα Έθζεζε ζπλνδεχεη ηηο εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεο (01/01/2012 – 31/12/2012) θαη 

πεξηιακβάλεηαη απηνχζηα καδί κε ηηο ελ ιφγσ θαηαζηάζεηο θαζψο θαη ηηο δειψζεηο ησλ κειψλ ηνπ Γ.Π. ζηελ εηήζηα 

νηθνλνκηθή έθζεζε πνπ αθνξά ηε ρξήζε 2012. Δλφςεη δε φηη απφ ηελ Δηαηξία ζπληάζζνληαη θαη ελνπνηεκέλεο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ε παξνχζα Έθζεζε είλαη εληαία, κε θχξην ζεκείν αλαθνξάο ηα ελνπνηεκέλα νηθνλνκηθά 

ζηνηρεία θαη κε αλαθνξά ζηα εηαηξηθά νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο ΠΔΙΝΛΡΑ Α.Δ., κφλν φπνπ έρεη θξηζεί ζθφπηκν ή 

αλαγθαίν γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο. 

Α. ΣΟΖΚΑΡΝΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΔΜΔΙΗΜΔΗΠ & ΔΞΗΓΝΠΔΗΠ ΞΔΟΗΝΓΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ 

Θαη ζηελ ρξήζε ηνπ 2012, ε ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε ζηελ Διιάδα κε ηα πξνβιήκαηα ξεπζηφηεηαο ζηηο Ρξάπεδεο, ην 

Διιεληθφ Γεκφζην θαη ηηο επηρεηξήζεηο θαηά επέθηαζε, αιιά θαη ε ζηαζεξή παξνπζία ησλ εμαγσγψλ γηα ηηο εηαηξείεο 

ηνπ  θιάδνπ ηεο ηρζπνθαιιηέξγεηαο, παξά ηελ επέθηαζε ηεο θξίζεο θχξηα ζηελ λφηηα Δπξψπε, είλαη ηα γεγνλφηα πνπ 

επεξεάδνπλ ηα νηθνλνκηθά κεγέζε ηεο Δηαηξείαο θαη ηνπ Νκίινπ.  

Ζ ζπλερηδφκελε νηθνλνκηθή θξίζε θαη ε χθεζε ηεο ρψξαο ζε ζπλδπαζκφ  κε ηελ γεληθφηεξε θξίζε ξεπζηφηεηαο ζε 

φιε ηελ ειιεληθή νηθνλνκία, ηελ αιιαγή ηεο πηζησηηθήο πνιηηηθήο απφ ηνπο πξνκεζεπηέο καο, δεκηνπξγνχλ έλα 

δχζθνιν επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ. Ν κηινο κε ελέξγεηεο πνπ μεθίλεζε απφ ηελ πξνεγνχκελε ρξνληά, φπσο ηεο  

κείσζεο ηνπ θφζηνπο, ηεο ηξνπνπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο πσιήζεσλ/εμαιηεχζεσλ, ηεο δηαθνπήο κε 

απνηειεζκαηηθψλ ή κε πξνβιήκαηα δηαρείξηζεο επελδπηηθψλ θηλήζεσλ θαη ηελ θαηάξηηζε ελφο πξνγξάκκαηνο 
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αλαδηνξγάλσζεο ησλ δαλεηαθψλ ππνρξεψζεψλ ηνπ, ζα θαηαθέξεη δπλακηθά λα πξσηαγσληζηεί ζηηο αγνξέο ηνπ 

εμσηεξηθνχ (Δπξψπε-Ακεξηθή) θαη λα ζπκβάιιεη ζηελ αχμεζε ηνπ εμαγσγηθνχ πξνθίι ηεο Διιεληθήο Νηθνλνκίαο.   

Πηνλ θάησζη πίλαθα παξνπζηάδεηαη ε εμέιημε ησλ βαζηθψλ κεγεζψλ θαη δεηθηψλ ηνπ Νκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο γηα ηελ 

ηειεπηαία ηξηεηία 2010-2012. Ρν θνλδχιη «Θέξδε/Εεκηέο κεηά απφ θφξνπο & δηθαηψκαηα κεηνςεθίαο» αθνξά κφλν 

ζπλερηδφκελεο δξαζηεξηφηεηεο γηα ηνλ κηιν 

 

 

Δπίζεο παξνπζηάδνπκε ηνπο νηθνλνκηθνχο δείθηεο εμέιημεο θαη νηθνλνκηθήο αλάιπζεο γηα ηνλ κηιν θαη ηελ Δηαηξεία 

γηα ηελ ρξήζε 2012 θαη 2011 : 
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Ν κηινο δξαζηεξηνπνηείηαη θπξίσο ζηελ παξαγσγή, εκπνξία/δηάζεζε λσπψλ αιηεπκάησλ κεζνγεηαθήο 

ηρζπνθαιιηέξγεηαο, πξντφλ πςειήο δηαηξνθηθήο αμίαο ζηελ αιπζίδα ησλ ηξνθίκσλ, κε κεγάιε δηείζδπζε ζηηο αγνξέο 

ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο  θαζψο θαη Ακεξηθήο θαη Θαλαδά. Ρν πνζνζηφ ησλ εμαγσγψλ ζε έηνηκν πξντφλ/ςάξη 92% 

δειψλεη θαη ηνλ απφιπηα εμαγσγηθφ ραξαθηήξα ηνπ Νκίινπ.  

Ρα δεδνκέλα ηεο ηξέρνπζαο πεξηφδνπ δελ είλαη απφιπηα ζπγθξίζηκα κε ηελ πξνεγνχκελε πεξίνδν, ηφζν ζηνλ κηιν 

φπνπ α)πεξηιακβάλνπλ ηελ ηνχξθηθε ζπγαηξηθή AEGEAN AS κε ηελ ελνπνίεζε ζηελ παξνχζα πεξίνδν, κε ηελ κέζνδν 

ηεο νιηθήο ελνπνίεζεο ελψ ζηελ πξνεγνχκελε ήηαλ κε ηελ κέζνδν ηεο θαζαξήο ζέζεο, β) ζηελ ηξέρνπζα πεξίνδν 

δελ ελνπνηείηαη ε εηαηξεία Bluewater Flath Fish Ltd (BFF Ltd), κεηά ηελ δηαθνπή ηεο δξαζηεξηφηεηάο ηεο , φζν θαη 

ζηελ εηαηξεία φπνπ ιφγσ ηεο ζπγρψλεπζεο κε απνξξφθεζε ησλ ζπγαηξηθψλ «INTERFISH ΗΣΘΝΘΑΙΙΗΔΟΓΔΗΔΠ 

ΑΛΥΛΚΝΠ ΔΡΑΗΟΔΗΑ», «ΗΣΘΝΘΑΙΙΗΔΟΓΔΗΔΠ ΦΑΟΑΓΝΛΖΠΗΑ ΑΛΥΛΚΝΠ ΔΡΑΗΟΔΗΑ», «ΗΣΘΝΡΟΝΦΔΗΑ 

ΔΣΗΛΑΓΥΛ ΑΛΥΛΚΝΠ ΔΡΑΗΟΔΗΑ» θαη «ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑ ΚΔΡΑΞΝΗΖΠΖΠ ΗΣΘΥΛ ΑΛΥΛΚΖ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΘΖ ΘΑΗ 

ΔΚΞΝΟΗΘΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ» (απνξξνθψκελεο εηαηξείεο) ε εηαηξεία έρεη ελζσκαηψζεη ζηα απνηειέζκαηα ηα δεδνκέλα ησλ 

απνξξνθνχκελσλ εηαηξεηψλ απφ ηελ 21.03.2012 θαη κεηά θαη ηα δεδνκέλα ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ ησλ 

εηαηξεηψλ, φπσο αλαθέξεηαη θαη παξαθάησ αλαιπηηθά θαη γηα ηα δχν γεγνλφηα.  

Θύθινο Δξγαζηώλ 

Ν θχθινο εξγαζηψλ ην 2012 ζε ελνπνηεκέλν επίπεδν αλήιζε ζηα €134 εθ. έλαληη € 128 εθ ηελ ρξήζε ηνπ 2011. Ρν 

2012, ζεκεηψζεθε αχμεζε θαηά 3,85% ζε ζρέζε κε ην 2011, ελψ γηα ηελ Δηαηξεία ήηαλ ζηα ίδηα επίπεδα κε θχθιν 

εξγαζηψλ ζηα 103 εθ. επξψ έλαληη 103 εθ. επξψ ηεο πξνεγνχκελεο ρξήζεο. Ζ κηθξή απηή αχμεζε νθείιεηαη απφ ηελ 

ελνπνίεζε ζηελ παξνχζα πεξίνδν, κε ηελ κέζνδν ηεο νιηθήο ελνπνίεζεο ηεο ηνχξθηθεο AEGEAN AS θαηά 14% θαη 
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αμία 18,4 εθ. επξψ , ελψ αληίζηνηρα νη πσιήζεηο απφ ηηο εηαηξείεο ζηελ Διιάδα ήηαλ κεησκέλεο θαηά 1,3% ζε 

πνζφηεηεο θαη θαηά 11,6% ζηελ κέζε ηηκή πψιεζεο.   

Πηελ ηξέρνπζα ρξήζε ην 91,7% ησλ πσιήζεσλ λσπψλ ηρζχσλ δηαηίζεηαη ζε αγνξέο ηνπ εμσηεξηθνχ κε πνζφ 1022 

εθ επξψ έλαληη ζπγθξηηηθά ηνπ πνζνχ ησλ 92 εθ επξψ γηα ην 2011, έρνληαο πάληα ζηνλ κηιφ ηνλ ζηφρν γηα κία 

δπλακηθή εμσζηξεθνχο αλάπηπμεο. 

Απφ ην ζχλνιν ησλ πσιήζεσλ ηα 118  εθ επξψ πνζνζηφ 88,2 % αθνξνχλ πσιήζεηο βηνινγηθψλ πξντφλησλ (ηρζχσλ 

θαη γφλνπ) πνπ παξάγνληαη ζηηο κνλάδεο ηνπ Νκίινπ θαη ζε ηξίηνπο παξαγσγνχο, ηα 13 εθ. επξψ πνζνζηφ 9,9 % απφ 

πσιήζεηο ηρζπνηξνθψλ, θαη ηα 2,5 εθ. επξψ πνζνζηφ 1,9 % πσιήζεηο ινηπψλ απνζεκάησλ θαζψο θαη ππεξεζίεο. 

Θέξδε πξν Ρόθσλ - Φόξσλ θαη Απνζβέζεσλ  

Ρα ελνπνηεκέλα θέξδε/δεκηέο πξν ηφθσλ, θφξσλ θαη απνζβέζεσλ (EBITDA) ην 2012 αλήιζαλ ζε θέξδε  € 14,4 εθ 

πνζνζηφ 10,8% επί ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ,  έλαληη δεκηψλ € -19,8  εθ ην 2011, ελψ γηα ηελ εηαηξεία ηα θέξδε πξν 

ηφθσλ, θφξσλ θαη απνζβέζεσλ (EBITDA) δηακνξθψζεθαλ ζε θέξδε 16,9 εθ. επξψ πνζνζηφ 16,3% επί ηνπ θχθινπ 

εξγαζηψλ, έλαληη δεκηψλ -19,2 εθ. επξψ ηεο πξνεγνχκελεο πεξηφδνπ. Πηελ παξνχζα ρξήζε ε ελνπνίεζε κε ηελ 

κέζνδν ηεο νιηθήο ελνπνίεζεο ηεο ζπγαηξηθήο Aegean AS καο επηβάξπλε ζην απνηειέζκαηα πξν ηφθσλ – θφξσλ & 

απνζβέζεσλ κε πνζφ δεκηάο € -4,9 εθ. πνζνζηφ -34% ιφγσ ησλ πξνβιεκάησλ ζηελ δηαρείξηζε ηεο παξαγσγήο ηνπο 

ζηελ Ρνπξθία. Νη ζπληνληζκέλεο πξνζπάζεηεο γηα ηελ κείσζε ηνπ θφζηνπο θαη ε πξνζπάζεηα γηα βέιηηζηε δηαρείξηζε 

ησλ βηνινγηθψλ απνζεκάησλ είλαη ηα βαζηθά δεδνκέλα ησλ θεξδψλ ζην αλσηέξσ πνζνζηφ , ελψ ηα πεξζηλά 

απνηειέζκαηα είραλ επεξεαζηεί απφ ηελ ζεκαληηθή κείσζε ησλ απνζεκάησλ ζηελ ιήμε ηεο πεξηφδνπ.  

Θέξδε πξν Φόξσλ  

Ρα ελνπνηεκέλα θέξδε/δεκίεο πξν θφξσλ ηνπ νκίινπ γηα ην 2012 δηακνξθψζεθαλ ζε δεκηέο  € -9,2 εθ.  έλαληη 

δεκηψλ € -52,1 εθ. ην 2011. Πηελ ηξέρνπζα ρξήζε ηα απνηειέζκαηα επεξεάζηεθαλ εθηφο ησλ ιεηηνπξγηθψλ 

απνηειεζκάησλ θαη θχξηα απφ ηελ δεκία ηεο ζπγαηξηθήο ζηελ Ρνπξθία Aegean AS κε πνζφ € 4,9 εθ. ιφγσ ησλ 

πξνβιεκάησλ ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο θαη ηεο κείσζεο θαηά 90% ηεο επηδφηεζεο ηνπ έπαηξλαλ νη παξαγσγηθέο 

εηαηξείεο ηρζπνθαιιηέξγεηεο απφ ηνπ Ρνπξθηθφ δεκφζην(πνζφ πεξίπνπ € 4 εθ.) θαζψο θαη απφ γεγνλφηα έθηαθηα φπσο 

α)ηελ δεκηά πνζνχ 2,76 εθ. επξψ απφ ηελ δηαγξαθή ησλ ζπκκεηνρήο & απαηηήζεσλ απφ ηελ  δηαθνπή 

εθκεηάιιεπζεο ηεο εηαηξείαο ζηελ Νπαιία, Bluewater Flat Fish Ltd, β)ηελ αχμεζε ηεο πξφβιεςεο  επηζθαιεηψλ 

απαηηήζεσλ θαηά € 1,0 εθ. επξψ ιφγσ ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο θξίζεο ζηελ Δπξψπε, γ)απφ ηελ απνκείσζε ηεο 

ζπκκεηνρήο ηεο ζπγαηξηθήο ζηελ Ρνπξθία Aegean AS κε πνζφ € 2,8 εθ. ιφγσ ηεο κείσζεο ηεο παξαγσγήο εμαηηίαο 

ηεο έιιεηςεο θεθαιαίσλ θίλεζεο (κείσζε επηδφηεζεο, κε ρνξήγεζε ηξαπεδηθψλ δαλείσλ ζηελ ηρζπνθαιιηέξγεηα), 

δ)ζπκπιεξσκαηηθή δεκηά απφ ηελ απνκείσζε ηεο αμίαο αθηλήηνπ  ηνπ Νκίινπ κε πνζφ 0,7 εθ επξψ κε βάζε ηελ 

εθηίκεζε πνπ είρακε απφ νξθσηφ εθηηκεηή, θαη ε)ζηελ αχμεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ εμφδσλ θαηά € 1,7 εθ. απφ 

ηφθνπο ππεξεκέξηαο ησλ δαλείσλ πνπ ν κηινο έρεη μεθηλήζεη ηελ δηαδηθαζία ηεο αλαδηνξγάλσζήο ηνπο θαη ζα 

νινθιεξσζεί ζηνπο επφκελνπο κήλεο. 
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Γηα ηελ πξνεγνχκελε ρξήζε ηνπ 2011 νη δεκηέο  πξνέξρνληαη α) θπξίσο απφ ηελ κεησκέλε αμία απνηίκεζεο ησλ 

απνζεκάησλ β) απφ ηελ κε ιεηηνπξγηθή θαη κε επαλαιακβαλφκελε δεκηά απφ ηελ δηαθνπή εθκεηάιιεπζεο ηεο 

εηαηξείαο ζηελ Αγγιία, Selonda UK Ltd, γ) απφ ηηο κε ιεηηνπξγηθέο θαη κε επαλαιακβαλφκελεο δεκηέο φπσο ε 

απνκείσζε ηεο αμίαο ζπκκεηνρήο ζπγαηξηθψλ θαη ζπγγελψλ εηαηξεηψλ, ηελ απνκείσζε ηεο εθηίκεζεο ησλ 

επελδπηηθψλ αθηλήησλ, ηελ απνκείσζε ππεξαμίαο άιισλ ζπκκεηνρψλ θαη ηεο αχμεζεο ησλ επηζθαιεηψλ απαηηήζεσλ 

πειαηψλ-ρξεσζηψλ ιφγσ θαθήο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ηφζν ζηελ Διιάδα φζν θαη ζηελ Κεζφγεην πνπ είλαη θαη νη 

βαζηθέο αγνξέο πψιεζεο ησλ πξντφλησλ καο. 

Θαζαξά Θέξδε κεηά από Φόξνπο & Γηθαηώκαηα Κεηνςεθίαο  

Ρα θαζαξά θέξδε/δεκηέο κεηά απφ θφξνπο θαη δηθαηψκαηα κεηνςεθίαο γηα ζπλερηδφκελεο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ νκίινπ 

δηακνξθψζεθαλ ζε δεκηέο € -11,0 εθ. έλαληη δεκηψλ € -37,4 εθ. ην 2011. Νη δεκηέο ζηελ ηξέρνπζα ρξήζε γηα ηνλ 

φκηιν,  νθείινληαη  θχξηα: 

-Πηελ δεκηά απφ ηελ ζπγαηξηθή Aegean AS πνζνχ € 3,9 εθ ιφγσ πξνβιεκάησλ ζηελ δηαρείξηζε ηεο παξαγσγήο 

θαζψο θαη ζηελ  κείσζή ηεο, θαζψο θαη απφ ζηελ δεκηά απφ ηελ απνκείσζε ηεο ζπκκεηνρήο θαηά € 2,8 εθ, 

-Πηελ δεκηά πνζνχ € 2,76 απφ ηελ δηαγξαθή ησλ ζπκκεηνρήο & απαηηήζεσλ απφ ηελ  δηαθνπή εθκεηάιιεπζεο ηεο 

εηαηξείαο ζηελ Νπαιία, Bluewater Flat Fish Ltd, 

-Πηελ αχμεζε ησλ επηζθαιψλ απαηηήζεσλ θαηά πνζφ € 1 εθ. επξψ ιφγσ ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο θξίζεο ζηελ 

Δπξψπε θαη ηα απμεκέλα θαηά € 1,7 εθ. ρξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα, ηφθνη ησλ δαλείσλ πξνο αλαδηνξγάλσζε.  

Γάλεηα θαη Ρακεηαθά  Γηαζέζηκα  

Ν ζπλνιηθφο δαλεηζκφο ηνπ νκίινπ αλέξρεηαη ζηα € 191 εθ  θαη ηεο εηαηξείαο αλέξρεηαη ζηα € 138,9 εθ. Ρα δάλεηα 

γεληθά είλαη ζηα ίδηα επίπεδα κε ηελ πξνεγνχκελε ρξήζε αθνχ ηνλ φκηιν ηα δάλεηα είλαη απμεκέλα θαηά € 6,4 εθ. 

απφ ηελ νιηθή ελνπνίεζε ηεο ζπγαηξηθήο Aegean AS. Ζ θξίζηκε ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηάζηαζε ησλ ηξαπεδψλ 

εμαηηίαο ηεο θξίζεο ζηελ Διιεληθή νηθνλνκία, πξνθαιεί έληνλα πξνβιήκαηα ξεπζηφηεηαο ζε φιεο ηηο επηρεηξήζεηο θαη 

θχξηα ζηηο ηρζπνθαιιηέξγεηεο, φπνπ ε δηαδηθαζία ηεο δηαηήξεζεο απνζεκάησλ γηα πεξηφδν απφ 22-28 κήλεο, 

δεκηνπξγεί απμεκέλεο αλάγθεο γηα θεθάιαηα θίλεζεο. Ν κηινο απφ ηα ηέιε ηνπ 2011 είλαη ζε δηαπξαγκαηεχζεηο κε 

ηηο ηξάπεδεο γηα ηελ νξηζηηθνπνίεζε ελφο ζπλνιηθνχ πξνγξάκκαηνο αλαδηνξγάλσζεο ησλ δαλείσλ ηνπ γηα λα 

κπνξέζεη λα αληηκεησπίζεη ηελ πξφθιεζε ηεο αχμεζεο ησλ εμαγσγψλ θαη ηεο δηαηήξεζεο ηεο δπλακηθφηεηαο ησλ 

απνζεκάησλ ηνπ κέζα ζηελ δχζθνιε ρξεκαηννηθνλνκηθή ζπγθπξία. Ρν πξφγξακκα ηεο αλαδηνξγάλσζεο ησλ δαλείσλ 

ζα νινθιεξσζεί ζηνπο επφκελνπο κήλεο. 

Ρα ηακεηαθά δηαζέζηκα ηνπ νκίινπ αλέξρνληαη ζε € 8,2 εθ θαη  ηεο εηαηξείαο ζε € 6,9 εθ. ηα νπνία πξνζαξκφδνληαη κε 

ηηο κεληαίεο αλάγθεο ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ ηνπ Νκίινπ θαη ηεο εηαηξείαο. 

πνρξεώζεηο  
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Νη ζπλνιηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ Νκίινπ θαηά ηε ρξήζε 2012 (πιελ δαλεηαθψλ) αλήιζαλ ζε € 76,6 εθ. έλαληη € 50,2 

εθ. ηεο  πξνεγνχκελεο ρξήζεο 2011. Ζ αχμεζε νθείιεηαη θαηά 17 εθ ζηελ ελνπνίεζε ηεο Aegean AS θαη ζε αχμεζε 

θαηά € 2 εθ. ηεο αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθήο ππνρξεψζεο θαη ζε κία αχμεζε φισλ ησλ ηξερνπζψλ ππνρξεψζεσλ 

ιφγσ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πξνβιεκάησλ γεληθφηεξα  

Ίδηα Θεθάιαηα 

Ρν Κεηνρηθφ θεθάιαην ηνπ Νκίινπ ηελ 31/12/2012 αλέξρεηαη ζε € 36,235 εθαη. δηαηξνχκελν ζε 36.235.184 θνηλέο 

νλνκαζηηθέο κεηνρέο κεηά δηθαησκάησλ ςήθνπ νλνκαζηηθήο αμίαο € 1,00 εθάζηε. 

Ρα ζπλνιηθά ηδία θεθάιαηα ηνπ νκίινπ κεηψζεθαλ θαηά 12,6 εθ επξψ πνπ νθείιεηαη ζηα αξλεηηθά απνηειέζκαηα ηεο 

ρξήζεο.  

Κεξηζκαηηθή Ξνιηηηθή  

Πρεηηθά κε ηελ δηαλνκή κεξίζκαηνο ε Γηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο, ιακβάλνληαο ππφςε ηα δεδνκέλα ησλ απνηειεζκάησλ 

ησλ πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ θαη ηα ηεο ηξέρνπζαο ρξήζεο πξνηείλεη ηε κε δηαλνκή κεξίζκαηνο. 

Ξαξάγνληεο Γεκηνπξγίαο Αμίαο  

Ν κηινο παξαθνινπζεί ηηο επηδφζεηο κέζα απφ ηελ αλάιπζε ησλ ηξηψλ βαζηθψλ επηρεηξεκαηηθψλ ηνκέσλ ηνπ πνπ 

είλαη ν θιάδνο ηεο ηρζπνθαιιηέξγεηαο (παξαγσγνχ-πψιεζε γφλνπ θαη ηρζχσλ), ν θιάδνο ηεο παξαγσγήο ηρζπνηξνθψλ 

, θαη ν θιάδνο ηεο εκπνξίαο ηρζχσλ θαη ινηπψλ απνζεκάησλ θαη ππεξεζηψλ. 

Ν ηνκέαο κε ηε κεγαιχηεξε πνζνζηηαία ζπκκεηνρή ζηηο πσιήζεηο είλαη ν ηνκέαο ηεο ηρζπνθαιιηέξγεηαο, ηνπ νπνίνπ ν 

θχθινο εξγαζηψλ απνηέιεζε γηα ην  2012 ην 88% ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ηνπ Νκίινπ ελψ ζηελ παξνχζα ρξήζε είρε 

ιεηηνπξγηθά θέξδε € 9 εθ. επί ηνπ ζπλφινπ ησλ ιεηηνπξγηθψλ απνηειεζκάησλ. 

Ν ηνκέαο ηεο παξαγσγήο ηρζπνηξνθψλ, αθνξά θχξηα ηελ ζπγαηξηθή ηνπ νκίινπ Ξεξζεχο ΑΔΒΔ, γηα ην 2012  

ζπκκεηείρε θαηά 10% ζηηο ζπλνιηθέο πσιήζεηο  ελψ ζηελ παξνχζα ρξήζε είρε θέξδε € 1,1 εθ επί ηνπ ζπλφινπ ησλ 

ιεηηνπξγηθψλ θεξδψλ. 

Ρέινο ν θιάδνο ηεο εκπνξίαο ηρζχσλ θαη ησλ ινηπψλ πσιήζεσλ ζπκκεηείρε θαηά 3% ζηηο ζπλνιηθέο πσιήζεηο ηνπ 

Νκίινπ ελψ ζηελ παξνχζα ρξήζε είρε θέξδε € 3,6 ρηι επί ηνπ ζπλφινπ ησλ ιεηηνπξγηθψλ θεξδψλ. Ζ πψιεζε ησλ 

ηρζχσλ/εκπνξεπκάησλ αθνξά θπξίσο πξντφληα ηεο  Θνηλνπξαμίαο Θαιχκλνπ θαη Θνηλνπξαμίαο Λνηίνπ Δπβνίαο.  

Ξαξαζέηνπκε θαησηέξσ ηα εηήζηα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα έσο ηα ιεηηνπξγηθά θέξδε  ηεο ρξήζεο ηνπ 2012 ζε 

ελνπνηεκέλε βάζε θαη θαηά θιάδν δξαζηεξηφηεηαο: 
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Β. ΠΖΚΑΛΡΗΘΑ ΓΔΓΝΛΝΡΑ 

Πεκαληηθά Γεγνλόηα θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο Σξήζεο 2012 

Ν κηινο Πειφληα ζηελ ρξήζε ηνπ 2012, δηαλχνληαο ηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή θξίζε πξνέβε, ζε ελέξγεηεο κείσζεο 

ηνπ θφζηνπο, ζηελ θαηάξγεζε πξνβιεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, ηελ επαλεθηίκεζε πεξηνπζηαθψλ ηνπ ζηνηρείσλ θαη 

επελδχζεσλ, αιιά παξάιιεια δηαηεξεί ηελ δεζπφδνπζα ζέζε ζηελ αγνξά ηεο ηρζπνθαιιηέξγεηαο. Πεκαληηθά 

γεγνλφηα ηεο ρξήζεο ηνπ 2012 ήηαλ:  

Α) Ηζηνξηθό Ππγρώλεπζεο 

Κε ηηο απνθάζεηο ησλ Γηνηθεηηθψλ Ππκβνπιίσλ ησλ εηαηξεηψλ «ΗNTERFISH ΗΣΘΝΘΑΙΙΗΔΟΓΔΗΔΠ ΑΔ» («Ξξψηε 

Απνξξνθνχκελε Δηαηξεία»), «ΗΣΘΝΘΑΙΙΗΔΟΓΔΗΔΠ ΦΑΟΑΓΝΛΖΠΗΑ ΑΔ» («Γεχηεξε Απνξξνθνχκελε Δηαηξεία»), 

«ΗΣΘΝΡΟΝΦΔΗΑ ΔΣΗΛΑΓΥΛ ΑΔ» («Ρξίηε Απνξξνθνχκελε Δηαηξεία») θαη «ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑ ΚΔΡΑΞΝΗΖΠΖΠ ΗΣΘΥΛ 

ΑΒΔΔ» («Ρέηαξηε Απνξξνθνχκελε Δηαηξεία») ηεο 9.12.2011 πξνηάζεθε ε ζπγρψλεπζε κε απνξξφθεζε ησλ 

εηαηξηψλ «ΗNTERFISH ΗΣΘΝΘΑΙΙΗΔΟΓΔΗΔΠ ΑΔ», «ΗΣΘΝΘΑΙΙΗΔΟΓΔΗΔΠ ΦΑΟΑΓΝΛΖΠΗΑ ΑΔ», «ΗΣΘΝΡΟΝΦΔΗΑ 

ΔΣΗΛΑΓΥΛ ΑΔ» θαη «ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑ ΚΔΡΑΞΝΗΖΠΖΠ ΗΣΘΥΛ ΑΒΔΔ» ) (απφ θνηλνχ «νη Απνξξνθψκελεο Δηαηξείεο»), 

απφ ηελ ΗΣΘΝΡΟΝΦΔΗΑ ΠΔΙΝΛΡΑ Α.Δ.Γ.Δ. κε ην Πρέδην Πχκβαζεο Ππγρψλεπζεο ην νπνίν εγθξίζεθε απφ ηηο 

Έθηαθηεο Γεληθέο Ππλειεχζεηο ησλ εηαηξεηψλ ηελ 10.2.2012.  

Πηελ Έθηαθηε Γεληθή Ππλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηεο ΗΣΘΝΡΟΝΦΔΗΑ ΠΔΙΝΛΡΑ Α.Δ.Γ.Δ. ζηηο 21.03.2012 εγθξίζεθε ε 

ζπγρψλεπζε κε απνξξφθεζε ησλ ζπγαηξηθψλ «INTERFISH ΗΣΘΝΘΑΙΙΗΔΟΓΔΗΔΠ ΑΔ», «ΗΣΘΝΘΑΙΙΗΔΟΓΔΗΔΠ 

ΦΑΟΑΓΝΛΖΠΗΑ ΑΔ», «ΗΣΘΝΡΟΝΦΔΗΑ ΔΣΗΛΑΓΥΛ ΑΔ» θαη «ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑ ΚΔΡΑΞΝΗΖΠΖΠ ΗΣΘΥΛ ΑΒΔΔ» 

(απνξξνθψκελεο εηαηξείεο) απφ ηελ ΗΣΘΝΡΟΝΦΔΗΑ ΠΔΙΝΛΡΑ ΑΔΓΔ (απνξξνθψζα), ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 

άξζξσλ 68 παξ. 2 ,  69-77α ηνπ ΘΛ 2190/1920 θαη ησλ άξζξσλ 1-5 ηνπ λ. 2166/93.  

Γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο ζπγρψλεπζεο πξαγκαηνπνηήζεθε αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξείαο 

ΗΣΘΝΡΟΝΦΔΗΑ ΠΔΙΝΛΡΑ ΑΔΓΔ. Ρν κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Απνξξνθψζαο Δηαηξείαο απμήζεθε  νλνκαζηηθά θαηά ην 

πνζφ ησλ 6.953.590 € πνπ αληηζηνηρεί ζηα εηζθεξφκελα κεηνρηθά θεθάιαηα ησλ Απνξξνθνχκελσλ Δηαηξεηψλ, αθνχ 

αθαηξεζνχλ νη ζπκκεηνρέο ηεο Απνξξνθψζαο Δηαηξείαο ζηηο Απνξξνθνχκελεο Δηαηξείεο θαη αλαιχεηαη σο εμήο: 

(α) ζηελ εηζθεξφκελε αμία ησλ Απνξξνθνχκελσλ Δηαηξεηψλ θαηά ην πνζφ ησλ 6.953.588,48€, θαη  

(β) ζηελ αχμεζε, γηα ιφγνπο ζηξνγγπινπνίεζεο, κε θεθαιαηνπνίεζε απνζεκαηηθνχ ππέξ ην άξηην πνζνχ 1,52€. 
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Ρν ζπλνιηθφ κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο ΗΣΘΝΡΟΝΦΔΗΑ ΠΔΙΝΛΡΑ ΑΔΓΔ κεηά ηελ παξαπάλσ αχμεζε ζα 

αλέιζεη ζην ζπλνιηθφ πνζφ ησλ 36.235.184 €, δηαηξνχκελν ζε 36.235.184 νλνκαζηηθέο θνηλέο κεηνρέο, νλνκαζηηθήο 

αμίαο 1,00€ ε θάζε κία, νη νπνίεο ζα δηαλεκεζνχλ ζε εθαξκνγή ησλ αλσηέξσ σο αθνινχζσο: 

 Νη κέηνρνη ηεο Ξξψηεο Απνξξνθψκελεο (Interfish AE) ζα ιάβνπλ θαηά ζηξνγγπινπνίεζε 11.676.663 λέεο 

κεηνρέο ηεο Δηαηξείαο θαη ζα ζπκκεηέρνπλ ζην κεηνρηθφ ηεο θεθάιαην κε πνζνζηφ 32,23%. 

 Νη κέηνρνη ηεο Ρέηαξηεο Απνξξνθψκελεο (Fish Filet) ζα ιάβνπλ θαηά ζηξνγγπινπνίεζε 37.530 λέεο κεηνρέο 

ηεο Δηαηξείαο θαη ζα ζπκκεηέρνπλ ζην κεηνρηθφ ηεο θεθάιαην κε πνζνζηφ 0,10% θαη 

 Νη κέηνρνη ηεο Απνξξνθψζαο Δηαηξείαο (ΠΔΙΝΛΡΑ ΑΔΓΔ) ζε αληηθαηάζηαζε ησλ ππαξρφλησλ ζα ιάβνπλ 

θαηά ζηξνγγπινπνίεζε 24.520.991 λέεο κεηνρέο ηεο Δηαηξείαο θαη ζα ζπκκεηέρνπλ ζην κεηνρηθφ ηεο 

θεθάιαην κε πνζνζηφ 67,67%. 

Γεδνκέλνπ φηη ε Απνξξνθψζα θαηέρεη ην 100% ηεο δεχηεξεο απνξξνθψκελεο θαη ηεο ηξίηεο απνξξνθψκελεο, δελ 

πθίζηαηαη εχξνο ζρέζεο αμηψλ ησλ ελ ιφγσ εηαηξεηψλ θαη ζρέζε αληαιιαγήο ησλ κεηνρψλ ηνπο. 

Αλαιπηηθά, ηα πνζνζηά ζπκκεηνρήο ησλ κεηφρσλ κεηνςεθίαο ησλ ζπγρσλεπφκελσλ εηαηξηψλ, ζηε ΠΔΙΝΛΡΑ ΑΔΓΔ, 

αλέξρνληαη ζηα παξαθάησ πνζνζηά: 

Κέηνρνη κεηνςεθίαο ΗNTERFISH ΗΣΘΝΘΑΙΙΗΔΟΓΔΗΔΠ ΑΔ 32,23% 

Κέηνρνη κεηνςεθίαο ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑ ΚΔΡΑΞΝΗΖΠΖΠ ΗΣΘΥΛ ΑΒΔΔ 0,10% 

Κέηνρνη ΗΣΘΝΡΟΝΦΔΗΑ ΠΔΙΝΛΡΑ ΑΔΓΔ 67,67% 

Κε ηελ νινθιήξσζε ηεο ζπγρψλεπζεο, εθδφζεθαλ απφ ηελ Δηαηξεία νη λένη ηίηινη κεηνρψλ, νη νπνίνη ζα αληαιιαγνχλ 

κε ηηο κεηνρέο πνπ θαηέρνπλ νη κέηνρνη ηεο πξψηεο απνξξνθψκελεο (ΗNTERFISH ΗΣΘΝΘΑΙΙΗΔΟΓΔΗΔΠ ΑΔ), ηεο 

ηέηαξηεο απνξξνθψκελεο (ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑ ΚΔΡΑΞΝΗΖΠΖΠ ΗΣΘΥΛ ΑΒΔΔ) θαη ηεο απνξξνθψζαο εηαηξείαο 

(ΗΣΘΝΡΟΝΦΔΗΑ ΠΔΙΝΛΡΑ ΑΔΓΔ) ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ.  

 Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ζρέζεο αληαιιαγήο ησλ κεηνρψλ, εθθξάζζεθε γλψκε γηα ην εχινγν θαη ινγηθφ ηεο 

ζρέζεο αληαιιαγήο ησλ κεηνρψλ απφ αλεμάξηεην εθηηκεηή, ν νπνίνο θαη απνθάλζεθε φηη ε ζρέζε αληαιιαγήο θαη 

ζπλεπψο ε ζπκκεηνρή ζην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο εηαηξείαο ηνπ Νκίινπ, είλαη εχινγε θαη ινγηθή, θαηφπηλ εθηηκήζεσλ 

ηεο αμίαο ησλ εηαηξηψλ κε γεληθά παξαδεθηέο κεζφδνπο απνηίκεζεο. Ζ ηειηθή ζρέζε αληαιιαγήο εκθαλίδεηαη ζηνλ 

παξαθάησ πίλαθα: 
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Δηαηξίεο 
Πρέζε Αληαιιαγήο Ξαιηψλ Κεηνρψλ 

πξνο Λέεο Κεηνρέο Πειφληα 

SELONDA 1,19 : 1 

FISH FILLET 1,32 : 1 

INTERFISH 1,58 : 1 

 

1.2 Γηαδηθαζία Ππγρώλεπζεο 

 

Ζ εηαηξία Πειφληα δηαηεξνχζε ήδε ηνλ έιεγρν ζηηο ζπγρσλεπφκελεο εηαηξίεο θαη θαηείρεη ηα παξαθάησ πνζνζηά 

ζπκκεηνρήο ζε θαζεκία εμ απηψλ πξν ζπγρψλεπζεο: 

 

Δηαηξία 

Ξνζνζηό 

Ππκκεηνρήο 

INTERFISH  A.E 36,34% 

Fish Filet AE 90,59% 

ΦΑΟΑΓΝΛΖΠΗΑ 100,00% 

ΔΣΗΛΑΓΔΠ 100,00% 

 

Νη παξαπάλσ εηαηξίεο είλαη επνκέλσο ζπγαηξηθέο ηεο εηαηξίαο Πειφληα ΑΔΓΔ, ηεινχλ ππφ θνηλφ έιεγρν θαηά ηελ 

εκεξνκελία απνξξφθεζήο ηνπο θαη γηα ηνλ ιφγν απηφ εμαηξνχληαη απφ ην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ ΓΞΣΞ 3. Ζ Γηνίθεζε 

ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 10 έσο 12 ηνπ ΓΙΞ 8 «Ινγηζηηθέο Ξνιηηηθέο, Κεηαβνιέο ησλ Ινγηζηηθψλ Δθηηκήζεσλ 

θαη Ιάζε», νη νπνίεο αλαθέξνπλ πσο «ελ απνπζία πξνηχπνπ ή δηεξκελείαο πνπ εθαξκφδεηαη εηδηθψο ζε ζπλαιιαγή ή 

ζε άιιν γεγνλφο ή πεξίζηαζε, ε δηνίθεζε ζα αλαπηχμεη θαη ζα εθαξκφζεη θαηά ηελ θξίζε ηεο κηα ινγηζηηθή πνιηηηθή 

απφ ηελ νπνία πξνθχπηνπλ πιεξνθνξίεο πνπ είλαη ζρεηηθέο κε ηηο αλάγθεο ιήςεο νηθνλνκηθψλ απνθάζεσλ ησλ 

ρξεζηψλ θαη αμηφπηζηεο», πξέπεη λα εθαξκφζεη ηελ ινγηζηηθή πνιηηηθή πνπ απεηθνλίδεη ζαθέζηεξα θαη κε ηνλ πην 

νπζηαζηηθφ ηξφπν ηεο νπζία ηεο ζπλαιιαγήο. Πεκεηψλεηαη εδψ φηη ε εθαξκνγή ηεο ινγηζηηθήο πνιηηηθήο πνπ ζα 



 

Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο γηα ηελ πεξίνδν από 

1 Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ                                                                                                 16 

εθαξκνζζεί απφ ηελ εηαηξία, αθνξά ηηο αηνκηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο κεηξηθήο εηαηξίαο ε νπνία ζα 

ζπγρσλεχζεη ηηο παξαπάλσ εηαηξίεο δεδνκέλνπ φηη ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ Νκίινπ δελ 

επέξρεηαη δηαθνξνπνίεζε απφ ηελ ζπγρψλεπζε (πέξα απφ ηελ πξνζαξκνγή ησλ Γηθαησκάησλ Κεηνςεθίαο). 

Πχκθσλα κε ηελ εθαξκνδφκελε πξαθηηθή, νη πεξηζζφηεξν ζρεηηθέο θαη αμηφπηζηεο ινγηζηηθέο πξαθηηθέο πνπ κπνξνχλ 

λα εθαξκνζηνχλ ζε αλάινγεο πεξηπηψζεηο είλαη: 

 ε εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ αγνξάο (purchase method), θαη  

 ε ινγηζηηθή αξρή ζπλέλσζεο ζπκθεξφλησλ (pooling of interests) 

1.2.1 Κέζνδνο Αγνξάο (Purchase Method) 

 

Ξαξφιν πνπ νη ζπλελψζεηο επηρεηξήζεσλ ππφ θνηλφ έιεγρν βξίζθνληαη εθηφο πεδίνπ εθαξκνγήο ηνπ ΓΞΣΑ 3, νη αξρέο 

ηνπ πξνηχπνπ κπνξνχλ λα εθαξκνζζνχλ θαη‟ αλαινγία. Γεδνκέλνπ φηη ν έιεγρνο ησλ ζπγαηξηθψλ εηαηξηψλ 

θαηέρεηαη ήδε απφ ηε κεηξηθή εηαηξία  ε εθαξκνδφκελε κέζνδνο πεξηγξάθεηαη παξαθάησ: 

 

Εςλογη Αξία ηος Ανηαλλάγμαηορ (εκδοθείζερ Μεηοσέρ) Χ

Ίδια Κεθάλαια Θςγαηπικών πος αποπποθόνηαι καηά ηην 

ημεπομηνία έγκπιζηρ Χ

Προζαρμογή ζηα Ίδια Κεθάλαια ηης Μηηρικής Εηαιρίας Χ  

Δπνκέλσο ην πνζφ ηεο δηαθνξάο ζα πξέπεη λα αλαγλσξηζηεί απεπζείαο ζηα Ίδηα Θεθάιαηα δεδνκέλνπ φηη ν έιεγρνο 

ππήξρε πξηλ ηελ ζπγρψλεπζε. 

1.2.2 Ινγηζηηθή Αξρή Ππλέλσζεο Ππκθεξόλησλ (pooling of interests) 

Πχκθσλα κε ηελ ζπγθεθξηκέλε κέζνδν: 

 Ρα ζηνηρεία ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ησλ ελνπνηνχκελσλ επηρεηξήζεσλ γηα ηελ ρξήζε ζηελ νπνία 

πξαγκαηνπνηείηαη ε ελνπνίεζε θαη γηα θάζε ζπγθξηηηθή ρξήζε πνπ γλσζηνπνηείηαη, πξέπεη λα 

ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζαλ λα είραλ ελνπνηεζεί απφ ηελ αξρή ηεο πξψηεο απφ ηηο 

παξνπζηαδφκελεο ρξήζεηο. 

 Ζ δηαθνξά κεηαμχ ηνπ θφζηνπο ζπκκεηνρήο θαη ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηεο απνθηψκελεο εηαηξίαο 

αλαγλσξίδεηαη ζαλ μερσξηζηφ απνζεκαηηθφ ζηα Ίδηα Θεθάιαηα. 

 Ξεξηνπζηαθά ζηνηρεία – ππνρξεψζεηο – θεθάιαηα ελνπνηνχκελσλ εηαηξηψλ αλαγλσξίδνληαη κε ηελ ινγηζηηθή 

ηνπο αμία 
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Ζ εηαηξία επέιεμε λα εθάξκνζεη θαη‟αλαινγία ηελ κέζνδν αγνξάο πξνθεηκέλνπ λα απεηθνλίζεη ηελ ζπγρψλεπζε ησλ 

ηεζζάξσλ εηαηξηψλ δεδνκέλνπ φηη: 

 Ζ εθαξκνγή ηεο Ινγηζηηθήο Αξρήο Ππλέλσζεο Ππκθεξφλησλ, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ζα έπξεπε λα 

παξνπζηαζηνχλ ηα απνηειέζκαηα ησλ ζπγρσλεπζέλησλ εηαηξηψλ, αζξνηζηηθά απφ ηελ αξρή ηεο ρξήζεο, δελ 

αλαδεηθλχεη ηελ νπζία ηεο ζπλαιιαγήο (ζπγρψλεπζε) ε νπνία ιακβάλεη ρψξα ζηηο 21/3/2012 (εκεξνκελία 

έγθξηζεο ηεο ζπγψλεπζεο απφ ηε Γεληθή Ππλέιεπζε). 

 Ζ επαλαδεκνζίεπζε ησλ ζπγθξηηηθψλ ζηνηρείσλ ηεο ρξήζεο 2010 θαη 2011 ζχκθσλα κε ηελ αξρή ηεο 

ζπλέλσζεο ζπκθεξφλησλ, επίζεο δελ απεηθνλίδεη ηελ νπζία ηεο ζπλαιιαγήο ε νπνία έιαβε ρψξα ηελ 

παξνχζα ρξήζε θαη δελ δηεπθνιχλεη ηνπο ρξήζηεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ λα πξνζδηνξίζνπλ ηελ 

νπζία ηεο ζπλαιιαγήο.  

 Νη ζπγαηξηθέο εηαηξίεο ελνπνηνχληαλ ζε ελνπνηεκέλν επίπεδν θαη ε ζπγρψλεπζή ηνπο ζε επίπεδν κεηξηθήο 

εηαηξίαο δελ επεξεάδεη ηα ελνπνηεκέλα ζηνηρεία. Δάλ ε ζπλαιιαγή απεηθνλίδνληαλ κε βάζε ηελ αξρή 

ζπλέλσζεο ζπκθεξφλησλ ζα έπξεπε λα αλαπξνζαξκνζηνχλ ηα δηθαηψκαηα κεηνςεθίαο ζηα ελνπνηεκέλα ίδηα 

θεθάιαηα ηεο ρξήζεο 2010. Κε ηελ κέζνδν ηεο αγνξάο απεηθνλίδεηαη ε εμαγνξά ησλ δηθαησκάησλ 

κεηνςεθίαο κέζσ ηεο ζπγρψλεπζεο θαηά ηελ 21.03.2012 (εκεξνκελία έγθξηζεο ηεο ζπγρψλεπζεο απφ ηελ 

Γεληθή Ππλέιεπζε ησλ κεηφρσλ), φπσο πξαγκαηηθά ζπκβαίλεη. 

Γεδνκέλνπ φηη ε Γεληθή Ππλέιεπζε ελέθξηλε ηελ ζπγρψλεπζε ησλ εηαηξηψλ ζηηο 21/3, ε εηαηξία πξνέβε ζηηο 

παξαθάησ θηλήζεηο: 

1. ζεψξεζε ηελ εκεξνκελία έγθξηζεο ηεο ζπγρψλεπζεο απφ ηελ Γεληθή Ππλέιεπζε  ζαλ εκεξνκελία απφθηεζεο 

δεδνκέλνπ φηη κε ηελ έγθξηζε ηεο ζπγρψλεπζεο κε εκεξνκελία 21.3.2012 νινθιεξψλεηαη ηππηθά ην ζθέινο 

ηεο ζπγρψλεπζεο κε απνξξφθεζε. 

2. Πε επίπεδν κεηξηθήο εηαηξίαο ελζσκάησζε ηηο ζπγρσλεπφκελεο εηαηξίεο κε ηελ κέζνδν ηεο αγνξάο, 

αλαγλσξίδνληαο νπνηαδήπνηε δηαθνξά πξνθχςεη κεηαμχ ηεο έθδνζεο λέσλ κεηνρψλ θαη ηεο εχινγεο αμίαο 

ησλ ζπγρσλεπφκελσλ εηαηξηψλ απεπζείαο ζηα Ίδηα Θεθάιαηα, δεδνκέλνπ φηη δελ πξφθεηηαη γηα λέεο εμαγνξέο 

αιιά γηα απφθηεζε επηπιένλ κεξηδίσλ δεδνκέλνπ φηη δηαηεξνχζε ήδε ηνλ έιεγρν. 

3. Πε επίπεδν νκίινπ, επίζεο ε δηαθνξά, κεηαμχ ηεο εχινγεο αμίαο ησλ λέσλ κεηνρψλ πνπ ζα εθδνζνχλ θαη ησλ 

κε ειέγρνπζσλ ζπκκεηνρψλ πνπ απνθηψληαη (κε εκεξνκελία 21/3/2012), αλαγλσξίζζεθαλ απεπζείαο ζηα 

Ίδηα Θεθάιαηα. 

1.3 Ρίκεκα Ππγρώλεπζεο 

 

Κε βάζε ηελ ηηκή θιεηζίκαηνο ηεο κεηνρήο ηεο ΗΣΘΝΡΟΝΦΔΗΑ ΠΔΙΝΛΡΑ ΑΔΓΔ θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο Α‟ 

Δπαλαιεπηηθήο Έθηαθηεο Γεληθήο ησλ κεηφρσλ ηεο (21.03.2012), πξνθχπηεη «ηίκεκα» εμαγνξάο ησλ κε ειεγρνπζψλ 
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ζπκκεηνρψλ πνζνχ 6.953.590 * 0,352 = 2.447.663,68 (εχινγε αμία κεηνρψλ) θαη πξνζδηνξίζηεθε αλαιπηηθά σο 

εμήο: 

 

Νλνκαζηηθή Αμία Κεηνρψλ πνπ εθδίδνληαη 6.953.590 

Γηαθνξά κε Δχινγε Αμία Κεηνρψλ πνπ εθδίδνληαη 
(Σξεκαηηζηεξηαθή Αμία 21/3/2012: 0,352) -4.505.926 

Δύινγε Αμία Κεηνρώλ πνπ εθδίδνληαη 

(Σξεκαηηζηεξηαθή Αμία 21/3/2012) κε βάζε 
ηελ ρξεκαηηζηεξηαθή αμία ηεο κεηνρήο 2.447.664 

 

Αλαιπηηθά ε θίλεζε ηνπ Κεηνρηθνχ Θεθαιαίνπ αλαγξάθεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: 

 

Δηαηξία Ινγαξηαζκόο Κεηνρέο 

Θόζηνο 

Θηήζεο 

Θόζηνο 

Θηήζεο 

Selonda 

Κεηνρηθφ Θεθάιαην (Απφζβεζε 

Θεθαιαίνπ) -4.760.603 1,00 -4.760.603 

Selonda 
Γηαθνξά απφ έθδνζε κεηνρψλ ππέξ 
ην άξηην (Απφζβεζε Θεθαιαίνπ) -4.760.603 -0,65 3.084.871 

Interfish 

Κεηνρηθφ Θεθάιαην (Έθδνζε 

Θεθαιαίνπ γηα ζπγρψλεπζε 
Interfish) 11.676.663 1,00 11.676.663 

Interfish 

Γηαθνξά απφ έθδνζε κεηνρψλ ππέξ 

ην άξηην (Έθδνζε Θεθαιαίνπ γηα 
ζπγρψλεπζε Interfish) 11.676.663 -0,65 -7.566.478 

Fish Filet 

Κεηνρηθφ Θεθάιαην (Έθδνζε 

Θεθαιαίνπ γηα ζπγρψλεπζε Fish 
Filet) 37.530 1,00 37.530 

Fish Filet 

Γηαθνξά απφ έθδνζε κεηνρψλ ππέξ 
ην άξηην (Έθδνζε Θεθαιαίνπ γηα 

ζπγρψλεπζε Fish Filet 37.530 -0,65 -24.319 

Πύλνιν Κεηνρηθό Θεθάιαην 6.953.590 1,00 6.953.590 
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Πύλνιν 

Γηαθνξά από έθδνζε κεηνρώλ 

ππέξ ην άξηην 6.953.590 -0,65 -4.505.926 

 

1.4 Ππγρώλεπζε ζε επίπεδν Κεηξηθήο Δηαηξίαο 

 

Κε ηελ έγθξηζε ηεο ζπγρψλεπζεο απφ ηελ έθηαθηε γεληθή ζπλέιεπζε ησλ κεηφρσλ, ε Πειφληα ΑΔΓΔ, πξνρψξεζε 

ζηελ ζπγρψλεπζε ησλ παξαθάησ εηαηξηψλ, ζηηο νπνίεο ήδε δηαηεξνχζε ηνλ έιεγρν: 

 

Δηαηξία Θόζηνο Θηήζεο 

INTERFISH  A.E 3.547.779 

Fish Filet AE 1.426.750 

ΦΑΟΑΓΝΛΖΠΗΑ 1.545.000 

ΔΣΗΛΑΓΔΠ 1.150.000 

ΠΛΝΙΝ 7.669.529 

 

Νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ ζπγρσλεπφκελσλ εηαηξηψλ θαηά ηελ εκεξνκελία ζπγρψλεπζεο παξνπζηάδνληαη 

παξαθάησ: 

 

  
  

INTERFISH  

A.E 
  

Fish Filet 

AE 
  ΔΣΗΛΑΓΔΠ   ΦΑΟΑΓΝΛΖΠΗΑ 

                  

Ξεξηνπζηαθά Πηνηρεία                 

Δλζψκαηα Ξάγηα   8.474.202   4.135.563   173.221   1.882.342 

Βηνινγηθά  Ξεξηνπζηαθά Πηνηρεία   19.522.049   0   415.945   971.037 

Άιιεο Καθξνπξφζεζκεο Απαηηήζεηο   2.544.516   59.424   75.787   4.478 
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Πύλνιν   30.540.767   4.194.987   664.953   2.857.858 

                  

Θπθινθνξνύλ ελεξγεηηθό                 

Βηνινγηθά Ξεξηνπζηαθά Πηνηρεία   28.002.947   0   831.081   2.019.998 

Απαηηήζεηο απφ Δκπνξηθέο 

Γξαζηεξηφηεηεο 

  

12.186.830   534.025   1.690   1.072 

Ινηπέο Απαηηήζεηο   7.503.567   155.768   266.909   1.440.834 

Πύλνιν   47.693.343   689.793   1.099.681   3.461.904 

                  

Πύλνιν Ξεξηνπζηαθώλ Πηνηρείσλ   78.234.110   4.884.780   1.764.633   6.319.762 

                  

Ίδηα Θεθάιαηα   5.069.718   1.523.812   -306.788   150.779 

                  

Κε Βξαρππξόζεζκεο 

πνρξεώζεηο                 

Γάλεηα Ρξαπεδψλ   20.496.020   0   0   0 

Ινηπέο Καθξνπξφζεζκεο 
πνρξεψζεηο   2.299.810   1.292.708   45.080   0 

Πύλνιν   22.795.830   1.292.708   45.080   0 

                  

Βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο                 

Δκπνξηθνί θαη άιινη Ξηζησηέο   19.483.808   796.332   1.470.623   5.349.184 

Γάλεηα   21.891.709   1.164.682   358.351   377.070 
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Ινηπέο Βξαρππξφζεζκεο 

πνρξεψζεηο   8.993.046   107.246   197.367   442.729 

                  

Πύλνιν   50.368.563   2.068.260   2.026.341   6.168.983 

                  

Πύλνιν  Yπνρξεώζεσλ   78.234.111   4.884.780   1.764.633   6.319.762 

 

Απφ ηελ ζπγρψλεπζε ζε επίπεδν κεηξηθήο εηαηξία πξνέθπςε απνηέιεζκα (δεκία) πνζνχ 2.996 ρηι. € ην νπνίν 

αλαιχεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: 

Ίδηα Θεθάιαηα Δηαηξηώλ     

INTERFISH  A.E   5.069.718     

Fish Filet AE   1.523.812     

ΔΣΗΛΑΓΔΠ   -306.788     

ΦΑΟΑΓΝΛΖΠΗΑ   150.779   6.437.521 

          

Κείνλ:         

          

Δχινγε Αμία Κεηνρψλ πνπ εθδίδνληαη:   -2.447.664 

Θφζηνο Θηήζεο Δηαηξηψλ   -7.669.529 

          

Απνηέιεζκα Αλαγλσξηδόκελν ζηα Ίδηα 
Θεθάιαηα   -3.679.672 

Ρν παξαπάλσ πνζφ αλαγλσξίζηεθε απεπζείαο ζηα Ίδηα Θεθάιαηα ηεο εηαηξίαο σο επηπιένλ εμαγνξά πνζνζηνχ, ζην 

θνλδχιη «Απνζεκαηηθφ απφ Ππγρψλεπζε Θπγαηξηθψλ Δηαηξηψλ». 
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Ππγρώλεπζε ζε επίπεδν Νκίινπ 

Πε επίπεδν νκίινπ, ε δηαθνξά, κεηαμχ ηεο εχινγεο αμίαο ησλ λέσλ κεηνρψλ πνπ ζα εθδνζνχλ θαη ησλ κε 

ειεγρνπζψλ ζπκκεηνρψλ πνπ απνθηψληαη (κε εκεξνκελία 21/3/2012), αλαγλσξίζζεθαλ απεπζείαο ζηα Ίδηα 

Θεθάιαηα.  

Ρν πνζφ ην νπνίν αλαγλσξίζζεθε απεπζείαο ζηα Ίδηα Θεθάιαηα αλέξρεηαη ζε 923 ρηι. € θαη αλαιχεηαη παξαθάησ: 

Δχινγε Αμία Κεηνρψλ πνπ εθδίδνληαη 

(Σξεκαηηζηεξηαθή Αμία 21/3/2012)   2.447.664 

          

Κείνλ:         

Κε Διέγρνπζεο Ππκκεηνρεο Interfish AE    -3.227.383 

Κε Διέγρνπζεο Ππκκεηνρεο Interfish AE    -143.391 

          

Απνηέιεζκα Αλαγλσξηδόκελν ζηα 

Ίδηα Θεθάιαηα   -923.110 

 

Ζ Ππγρψλεπζε νινθιεξψζεθε κε ηηο απνθάζεηο  Θ2-5343 , Θ2-5343(δηο) , /27-07-2012 ηνπ πνπξγείνπ Αλάπηπμεο 

Αληαγσληζηηθφηεηαο πνδνκψλ Κεηαθνξψλ  & Γηθηχσλ / Γελ. Γξακκαηεία Δκπνξίνπ, φπνπ εγθξίζεθε ε Ππγρψλεπζε 

κε απνξξφθεζε απφ ηελ ΠΔΙΝΛΡΑ ΑΔ (απνξξνθψζα) ησλ εηαηξεηψλ INTERFISH AE, FISH FILLET AE, IX. ΔΣΗΛΑΓΔΠ 

ΑΔ,. ΗΣ. ΦΑΟΑΓΝΛΖΠΗΑ ΑΔ (απνξξνθψκελεο εηαηξείεο).  

H Δπηηξνπή Δηζαγσγψλ θαη Δηαηξηθψλ Ξξάμεσλ ηνπ Σξεκαηηζηεξίνπ Αζελψλ θαηά ηε ζπλεδξίαζε ηεο 30.07.2012, 

ελέθξηλε ηελ εηζαγσγή πξνο δηαπξαγκάηεπζε ησλ 36.235.184 λέσλ θνηλψλ νλνκαζηηθψλ κεηνρψλ ηεο εηαηξίαο 

"ΗΣΘΝΡΟΝΦΔΗΑ ΠΔΙΝΛΡΑ Α.Δ.Γ.Δ." (εθεμήο "Απνξξνθψζα εηαηξία"), πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ αχμεζε ηνπ 

κεηνρηθνχ ηεο θεθαιαίνπ ιφγσ ζπγρψλεπζεο κε απνξξφθεζε ησλ εηαηξεηψλ "INTERFISH ΗΣΘΝΘΑΙΙΗΔΟΓΔΗΔΠ 

A.Δ.", "ΗΣΘΝΘΑΙΙΗΔΟΓΔΗΔΠ ΦΑΟΑΓΝΛΖΠΗΑ Α.Δ.", "ΗΣΘΝΡΟΝΦΔΗΑ ΔΣΗΛΑΓΥΛ Α.Δ." θαη "ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑ 

ΚΔΡΑΞΝΗΖΠΖΠ ΗΣΘΥΛ Α.Β.Δ.Δ." (FISH FILLET HELLAS) κε ηηο εμήο ζρέζεηο αληαιιαγήο: α) θάζε κέηνρνο ηεο 

"ΗΣΘΝΡΟΝΦΔΗΑ ΠΔΙΝΛΡΑ Α.Δ.Γ.Δ." αληαιιάζζεη θάζε 1,194143988715630 παιαηέο κεηνρέο πνπ θαηέρεη κε 1 λέα 

θνηλή νλνκαζηηθή κεηνρή, νλνκαζηηθήο αμίαο επξψ 1,00, β) θάζε κέηνρνο ηεο "INTERFISH ΗΣΘΝΘΑΙΙΗΔΟΓΔΗΔΠ 

Α.Δ." (πιελ ηεο Απνξξνθψζαο) αληαιιάζζεη θάζε 1,575176400997440 κεηνρέο πνπ θαηέρεη κε 1 λέα θνηλή 

νλνκαζηηθή κεηνρή, νλνκαζηηθήο αμίαο επξψ 1,00, θαη γ) θάζε κέηνρνο ηεο "FISH FILLET HELLAS" (πιελ ηεο 

Απνξξνθψζαο) αληαιιάζζεη θάζε 1,316733280042630 κεηνρέο πνπ θαηέρεη κε 1 λέα θνηλή νλνκαζηηθή κεηνρή, 
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νλνκαζηηθήο αμίαο επξψ 1,00. Πεκεηψλεηαη φηη γηα ηηο εηαηξίεο "ΗΣΘΝΘΑΙΙΗΔΟΓΔΗΔΠ ΦΑΟΑΓΝΛΖΠΗΑ Α.Δ." θαη 

"ΗΣΘΝΡΟΝΦΔΗΑ ΔΣΗΛΑΓΥΛ Α.Δ." δελ πθίζηαηαη ζρέζε αληαιιαγήο δεδνκέλνπ φηη πξφθεηηαη γηα απνξξφθεζε 100% 

ζπγαηξηθψλ εηαηξηψλ. Υο εκεξνκελία έλαξμεο δηαπξαγκάηεπζεο ησλ λέσλ κεηνρψλ νξίζηεθε ε 3ε Απγνχζηνπ 2012. 

Β) Κεηαβνιέο Ξνζνζηώλ Δλνπνηνύκελσλ Δηαηξηώλ  

Πηηο 12.1.2012, ε Δηαηξία ΠΔΙΝΛΡΑ ΑΔΓΔ πξνρψξεζε ζηελ εμαγνξά επηπιένλ πνζνζηνχ 44% ηεο εηαηξίαο ΑEGEAN 

S.A, έλαληη ηνπ πνζνχ ησλ 2.550 ρηι. €. Ρν πνζνζηφ ηεο εηαηξίαο ΠΔΙΝΛΡΑ ΑΔΓΔ αλέξρνληαλ έσο ηελ εκεξνκελία 

εμαγνξάο ζην 35,02% ελψ κεηά ηελ εμαγνξά αλέξρεηαη πιένλ ζην 79,02%. 

Ζ ελ ιφγσ εηαηξία ελζσκαηψλνληαλ κέρξη ηελ εκεξνκελία εμαγνξάο ηνπ επηπιένλ πνζνζηνχ, ζηηο ελνπνηεκέλεο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο κε ηελ κέζνδν ηεο θαζαξήο ζέζεο. 

Κε ηελ απφθηεζε ηνπ επηπιένλ πνζνζηνχ, ε εηαηξία Πειφληα ΑΔΓΔ ζηελ δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ 1.1 – 31.12.2012, 

άιιαμε ηελ κέζνδν ελνπνίεζεο ηεο εηαηξίαο ΑEGEAN S.A. Ππγθεθξηκέλα ε εηαηξία ΑEGEAN S.A αλαγλσξίζηεθε ζηηο 

ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο κε ηελ κέζνδν ηεο νιηθήο ελνπνίεζεο (linebyline) ζαλ ζπγαηξηθή εηαηξία. 

H εηαηξία Πειφληα ΑΔΓΔ πξνέβε ζηελ ζπγθεθξηκέλε αιιαγή, αθνινπζψληαο ηηο αξρέο ηνπ ΓΙΞ 27 «Δλνπνηεκέλεο θαη 

Ηδηαίηεξεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο», δεδνκέλνπ απφ ηελ εκεξνκελία εμαγνξάο ηνπ πνζνζηνχ: 

α. απέθηεζε ηελ πιεηνςεθία ησλ κεηνρψλ ηεο ζπγαηξηθήο εηαηξίαο (79,02%), θαη 

β. θαηέρεη ηελ απαξαίηεηε πιεηνςεθία ζηα δηθαηψκαηα ςήθνπ ηνπ ΓΠ.  

Βάζεη ησλ παξαπάλσ, ε εηαηξία ΠΔΙΝΛΡΑ ΑΔΓΔ, έρεη πιένλ ηελ δπλαηφηεηα λα θαηεπζχλεη ηελ νηθνλνκηθή θαη 

επηρεηξεκαηηθή πνιηηηθή ηεο εηαηξίαο ΑEGEAN S.A. 

Ν ηξφπνο ρεηξηζκνχ ηεο αιιαγήο κεζφδνπ ελζσκάησζεο ζπγγελνχο εηαηξίαο (απφ ηελ κέζνδν ηεο κέζνδν ηεο 

θαζαξήο ζέζεο ζηελ κέζνδν νιηθήο ελνπνίεζεο) πξαγκαηνπνηήζεθε κε βάζε ηηο απαηηήζεηο ηνπ ΓΞΣΞ3 (IFRS 3.42). 

Ζ εηαηξία εθαξκφδνληαο ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνηχπνπ επαλεθηίκεζε ην πνζνζηφ πνπ θαηείρε ζηελ ΑEGEAN S.A. ζε 

εχινγε αμία (κε εκεξνκελία 12.1.2012) αλαγλσξίδνληαο ηε δηαθνξά πνπ πξνέθπςε ζηα Απνηειέζκαηα Σξήζεο. 

Πηνλ παξαθάησ πίλαθα αλαγξάθνληαη νη παξαδνρέο εθηίκεζεο ηεο εχινγεο αμίαο ηνπ πξνεγνχκελα θαηερφκελνπ 

πνζνζηνχ ηεο ηνχξθηθεο ΑEGEAN S.A.(κε εκεξνκελία 12.1.2012): 

ΔΞΗΡΝΘΗΝ ΚΖΓΔΛΗΘΝ ΘΗΛΓΛΝ 9,86% 

ΑΞΝΓΝΠΖ ΘΗΛΓΛΝ ΑΓΝΟΑΠ 10,13% 

ΔΞΗΞΙΔΝΛ ΞΟΗΚ ΘΗΛΓΛΝ 0,00% 

ΘΝΠΡΝΠ ΗΓΗΥΛ ΘΔΦΑΙΑΗΥΛ 18,95% 

    

ΘΝΠΡΝΠ ΓΑΛΔΗΠΚΝ 11,00% 

ΘΝΠΡΝΠ ΓΑΛΔΗΠΚΝ (κεηά θφξσλ) 8,80% 
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ΚΔΠΝ ΠΡΑΘΚΗΘΝ ΘΝΠΡΝΠ ΘΔΦΑΙΑΗΝ 12,86% 

    

ΠΛΡΔΙΔΠΡΖΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ 4,00% 

Ιφγσ ηεο αιιαγήο κεζφδνπ αλαγλψξηζεο ηεο εηαηξίαο ΑEGEAN S.A. ε εηαηξία πξνέβε ζηηο αθφινπζεο ελέξγεηεο: 

 Αλαγλψξηζε ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηεο εηαηξίαο ΑEGEAN S.A. θαηά ηελ εκεξνκελία 

απφθηεζεο ηνπ ειέγρνπ (12/1/2012).  

 Αλαγλψξηζε ην ζχλνιν ησλ δηθαησκάησλ κεηνςεθίαο θαηά ηελ εκεξνκελία απφθηεζεο. 

 Ρα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη νη ππνρξεψζεηο ηεο ΑEGEAN S.A. θαηά ηελ εκεξνκελία εμαγνξάο αλαιχνληαη 

ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: 

 

Ξεξηνπζηαθά Πηνηρεία   

Δλζψκαηα Ξάγηα 2.489.919 

πεξαμία θαη Άπια Ξεξηνπζηαθά Πηνηρεία  6.040.168 

Βηνινγηθά Ξεξηνπζηαθά Πηνηρεία 25.619.458 

Δκπνξηθέο θαη Ινηπέο Απαηηήζεηο 6.607.903 

Απνζέκαηα 909.372 

Πύλνιν Ξεξηνπζηαθώλ Πηνηρείσλ 41.666.820 

    

πνρξεώζεηο   

Καθξνπξφζεζκα Γάλεηα Ρξαπεδψλ 4.210.741 

Δκπνξηθνί θαη άιινη Ξηζησηέο 11.134.713 

Βξαρππξφζεζκα Γάλεηα Ρξαπεδψλ 6.946.138 

Ινηπέο πνρξεψζεηο 3.820.703 

Πύλνιν πνρξεώζεσλ 26.112.295 

    

Θαζαξά Ξεξηνπζηαθά Πηνηρεία κείνλ πνρξεψζεηο πνπ 

αλαιακβάλνληαη: 15.554.525 

Απναλαγλψξηζε Ξξνεγνχκελσο Αλαγλσξηζκέλεο πεξαμίαο 

ζηηο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηνπ Νκίινπ FjordMarin -5.551.637 

Θαζαξά Ξεξηνπζηαθά Πηνηρεία κείνλ πνρξεώζεηο πνπ 

αλαιακβάλνληαη (εθηόο ππεξαμίαο): 10.002.888 
 

 

Θαηά ηελ εκεξνκελία εμαγνξάο, αλαγλσξίζηεθαλ κε ειέγρνπζεο ζπκκεηνρέο πνζνχ 2.098.606(10.002.888* 

20,98%). Tν απνηέιεζκα απφ ηελ ελνπνίεζε ηεο εηαηξίαο ΑEGEAN S.A  κε ηελ κέζνδν ηεο νιηθήο ελνπνίεζεο αλήιζε 

ζην πνζφ ησλ –2.802 ρηι. € θαη αλαιχεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: 

Θφζηνο Δμαγνξάο επηπιένλ 44% 2.550.000 

Ξιένλ Δχινγε Αμία Θαηερφκελνπ Ξνζνζηνχ 35,02%: 3.291.880 

Πύλνιν Θόζηνπο Δμαγνξάο FjordMarin 5.841.880 
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Θαζαξή Δχινγε Αμία Ξεξηνπζηαθψλ Πηνηρείσλ θαη 

πνρξεψζεσλ πνπ απνθηψληαη * 79,02%: 7.904.282 

Γηαθνξά κεηαμύ ηηκήκαηνο θαη θαζαξώλ 
πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ 2.062.402 

κείνλ:   
Γηαθνξά κεηαμχ αλαγλσξηζκέλεο αμίαο FjordMarinκε ΘΘ θαη 

Δχινγεο Αμίαο -4.865.283 

Γηαθνξά Δλνπνίεζεο FjordMarin κε Νιηθή Δλνπνίεζε 

Αλαγλσξηδόκελε ζηα Απνηειέζκαηα Σξήζεο: -2.802.881 

 

Ζ εηαηξία νινθιήξσζε ηελ δηαδηθαζία πξνζδηνξηζκνχ ηεο εχινγεο αμίαο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, ππνρξεψζεσλ 

θαη ελδερφκελσλ ηεο ζπγαηξηθήο εηαηξίαο. Ζ δηαθνξά ε νπνία αλαγλσξίζηεθε ζην απνηέιεζκα πξνζδηνξίζηεθε κε 

βάζε ηηο ηειηθέο εχινγεο αμίεο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ θαηά ηελ εκεξνκελία απφθηεζεο ηνπ 

ειέγρνπ ηεο ζπγαηξηθήο θαζψο θαη ηελ εχινγε αμία ηνπ θαηερφκελνπ πνζνζηνχ 35,05% θαηά ηελ 12/1/12. 

Κεηξηθή Δηαηξία 

Πε επίπεδν κεηξηθήο εηαηξίαο, ε εηαηξία πξνέβε ζε έιεγρν απνκείσζεο ηεο επέλδπζεο ηεο ζηελ εηαηξία ΑEGEAN S.A. 

Δλδείμεηο απνκείσζεο πξνθεηκέλνπ ε εηαηξία λα πξνβεί ζε έιεγρν απνκείσζεο απνηέιεζαλ ηα θάησζη γεγνλφηα: 

1. Ρα ζεκαληηθά αξλεηηθά απνηειέζκαηα ηεο ζπγαηξηθήο εηαηξίαο γηα δεχηεξε ζπλερή ρξνληά 

2. Ζ κεηαβνιή ηεο πνιηηηθήο επηδνηήζεσλ πσιήζεσλ πξντφλησλ ηρζπνηξνθείσλ ζηελ Ρνπξθία, βάζεη ηεο 

νπνίαο κεηψζεθε ε επηδφηεζε ησλ πσιήζεσλ θαηά 90% πεξίπνπ. 

Ζ ζπλνιηθή αμία ηεο εηαηξίαο πξνζδηνξίζηεθε πεξίπνπ ζε 7.500 ρηι. €, ελψ ε αμία κε ηελ νπνία αλαγλσξίδεηαη ζηηο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο κεηξηθήο εηαηξίαο πξνζδηνξίζηεθε ζην πνζφ ησλ 5.926,5 ρηι. (7.500 ρηι. * 79,02%). Ζ 

δεκηά απνκείσζεο ζε επίπεδν κεηξηθήο εηαηξίαο αλήιζε ζην πνζφ ησλ -8.123,5 ρηι. €. 

Πηνλ παξαθάησ πίλαθα αλαγξάθνληαη νη παξαδνρέο εθηίκεζεο ηεο εχινγεο αμίαο ηεο ηνχξθηθεο ΑEGEAN S.A 

(κε εκεξνκελία 31.1.2012): 

ΔΞΗΡΝΘΗΝ ΚΖΓΔΛΗΘΝ ΘΗΛΓΛΝ 6,72% 

ΑΞΝΓΝΠΖ ΘΗΛΓΛΝ ΑΓΝΟΑΠ 9,40% 

ΔΞΗΞΙΔΝΛ ΞΟΗΚ ΘΗΛΓΛΝ 0,00% 

ΘΝΠΡΝΠ ΗΓΗΥΛ ΘΔΦΑΙΑΗΥΛ 17,76% 

    

ΘΝΠΡΝΠ ΓΑΛΔΗΠΚΝ 11,50% 

ΘΝΠΡΝΠ ΓΑΛΔΗΠΚΝ (κεηά θφξσλ) 9,20% 

    

ΚΔΠΝ ΠΡΑΘΚΗΘΝ ΘΝΠΡΝΠ ΘΔΦΑΙΑΗΝ 12,63% 

    

ΠΛΡΔΙΔΠΡΖΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ 4,00% 

 

ΗΑΡ LTD 
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Πηηο 28.12.2012, ε ζπγαηξηθή εηαηξία ηνπ IATLTD πξνρψξεζε ζε αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ θαη ππέξ ην άξηην κε 

θεθαιαηνπνίεζε ππνρξέσζεο, πνζνχ € 772,2 ρηι. πεξίπνπ ζηελ νπνία ζπκκεηείρε απνθιεηζηηθά ε κεηξηθή εηαηξία. Ζ 

αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ αλήιζε ζην πνζφ ησλ € 38,6 ρηι πεξίπνπ ελψ ε αχμεζε ζην θνλδχιη ππέξ ην άξηην ζην 

πνζφ ησλ € 733,6 ρηι.  

Ιφγσ ηνπ γεγνλφηνο φηη ε κεηξηθή εηαηξία ζπκκεηείρε απνθιεηζηηθά ζηελ αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, απμήζεθε ην 

πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηεο Πειφληα ΑΔΓΔ ζηελ ζπγαηξηθή εηαηξία θαηά 7,02%. Ζ Κεηαβνιή ησλ κε Διέγρνπζσλ 

Ππκκεηνρψλ θαζψο θαη ε επίδξαζε πνπ είρε ε αχμεζε ζηα Ίδηα Θεθάιαηα πνπ απνδίδνληαη ζηνπο Κεηφρνπο ηεο 

Κεηξηθήο Δηαηξίαο, αλαιχνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: 

  

ΗΘ απνδηδόκελα ζηνπο 

Κεηόρνπο ηεο 
Κεηξηθήο 

Κε 

Διέγρνπζεο 
Ππκκεηνρέο 

Θαζαξά Ξεξηνπζηαθά Πηνηρεία 28.12.2012: -353.634,42 -353.634,42 

Κεξίδην @ 82,32% -291.111,85 -62.522,57 

      

Θαζαξά Ξεξηνπζηαθά Πηνηρεία 28.12.2012 
(Κεηά ηελ έθδνζε λέσλ Κεηνρψλ):  418.557,49 418.557,49 

Κεξίδην @ 89,34% 373.939,26 44.618,23 

      

Κεηαβνιή ζηα Θαζαξά Ξεξηνπζηαθά 

Πηνηρεία 665.051,11 107.140,80 

Aχμεζε Θεθαιαίνπ 772.191,90   

Απνηέιεζκα από Αύμεζε Θεθαιαίνπ 
αλαγλσξηδόκελν ζηα ΗΘ 107.140,79   

 

Θνύκαξνο ΑΔ 

Θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ έηνπο, ν κηινο πνχιεζε ηελ εηαηξία Θνχκαξνο ΑΔ έλαληη ηηκήκαηνο 10 ρηι. €. Ρα ίδηα 

θεθάιαηα ηεο εηαηξίαο θαηά ηελ εκεξνκελία πψιεζεο αλέξρνληαλ ζην πνζφ ησλ -41.7 ρηι. € θαη ην πνζνζηφ ηεο 

εηαηξίαο ζε 89,59%. Απφ ηελ πψιεζε πξνέθπςε θέξδνο γηα ηελ εηαηξία 47,3 ρηι. €, ελψ απναλαγλσξίζηεθαλ κε 

ειέγρνπζεο ζπκκεηνρέο πνζνχ -4,3 ρηι. €. 

 

Ρίκεκα Ξψιεζεο 10.000,00   
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Ίδηα Θεθάιαηα πνπ Ξσινχληαη (Αλαινγία 89,59%) -37.330,69   

Θέξδνο από Ξώιεζε 47.330,69   

 

Ξνιεκάξρα ΑΔ 

Θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ έηνπο, ν κηινο πξνρψξεζε ζηελ απφθηεζε επηπιένλ πνζνζηνχ 30,7% ζηελ εηαηξία 

ΞΝΙΔΚΑΟΣΑ ΑΔ έλαληη 2.700 ρηι. €. Ρα ΗΘ ηεο εηαηξίαο θαηά ηελ εκεξνκελία εμαγνξάο ηνπ επηπιένλ πνζνζηνχ 

αλέξρνληαλ ζην πνζφ ησλ 9.101 ρηι. € πεξίπνπ. Ρν απνηέιεζκα αλαγλσξίζηεθε απεπζείαο ζηα ΗΘ ηνπ Νκίινπ θαη 

αλαιχεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: 

 

Eμαγνξά Ξνζνζηνχ ζηηο 28/9/2012 30,70% 

Ίδηα Θεθάιαηα θαηά ηελ 28/9/2012 9.100.987,46 

NCI θαηά ηελ 28/9/2012 2.794.003,15 

    

Ρίκεκα Δμαγνξάο 2.700.000,00 

Θέξδνο από ηελ εμαγνξά (αλαγλσξηδόκελε 

ζηα ΗΘ) -94.003,15 
 

 

Bluewater Flat Fish LTD – BFF Ltd 

O φκηινο πξνρψξεζε ζε εθθαζάξηζε ηεο εηαηξίαο ΒFFLTD. Ρα ίδηα θεθάιαηα ηεο εηαηξίαο θαηά ηελ εκεξνκελία 

εθθαζάξηζεο αλέξρνληαλ πεξίπνπ ζην πνζφ ησλ -2.100 ρηι. € θαη ην πνζνζηφ ηεο εηαηξίαο ζε 82,7%. Ζ εθθαζάξηζεο 

ηεο εηαηξίαο θαη δηαθνπή ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο δελ ζεσξνχληαη φηη εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ ΓΞΣΞ 5, 

ιφγσ νηθνλνκηθνχ κεγέζνπο θαη δεδνκέλνπ φηη ν φκηινο ζπλερίδεη λα δξαζηεξηνπνηείηαη ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην κέζσ 

ηεο ζπγαηξηθήο ηνπ IATLTD. 

Ρα Ίδηα Θεθάιαηα ηεο ζπγαηξηθήο Δηαηξίαο αλαγλσξίδνληαη παξαθάησ: 

Ξεξηγξαθή 

ΗΘ απνδηδόκελα 

ζηνπο Κεηόρνπο ηεο 
Κεηξηθήο 

Κε Διέγρνπζεο 

Ππκκεηνρέο 
Total 

31.12.2011 -1.614.920,23 -338.061,06 -1.952.981,29 

Απνηειέζκαηα Σξήζεο -46.760,12 -9.788,58 -56.548,70 
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Ππλαιιαγκαηηθέο Γηαθνξέο 

Σξήζεο -75.523,94 -15.809,89 -91.333,83 

31.12.2012 -1.737.204,29 -363.659,53 -2.100.863,82 

 

Ρν απνηέιεζκα απφ ηελ εθθαζάξηζε ηεο εηαηξίαο αλαιχεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: 

Γηαθνπηφκελε θαζαξή ζέζε (Αλαινγία 

Κεηξηθήο) -1.737.204,29 

Απνηέιεζκα απφ Γηαθνπή ζηα Α.Σ. 1.737.204,29 

Αλαγλψξηζε ΠΓ ζηα Α.Σ. 111.469,49 

Ρειηθό Απνηέιεζκα Δθθαζάξηζε ζηα 
Απνηειέζκαηα Σξήζεο 1.848.673,78 

 

Πε επίπεδν κεηξηθήο εηαηξίαο ε επίδξαζε ηεο απναλαγλψξηζεο ηεο ζπγαηξηθήο αλήιζε ζην πνζφ ησλ -2.762 ρηι. € 

πεξίπνπ. 

Ρν ζχλνιν ηεο επίδξαζεο ησλ παξαπάλσ επελδπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζηηο εηαηξίεο ΗΑΡ LTD, BFFLTD, Θνχκαξνο ΑΔ 

θαη Ξνιεκάξρα ΑΔ, αλαιχεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: 

 

Ππλαιιαγή 
Ππλαιιαγκαηη

θέο Γηαθνξέο 

Απνηέιεζκα 

Αλαγλσξηδόκελν 
ζηα Α.Σ. 

Απνηέιεζκα 

Αλαγλσξηδόκελν 
ζηα ΗΘ 

Κε 

Διέγρνπζεο 
Ππκκεηνρέο 

Θεθαιαηνπνίεζε 

Ξνζνζηνχ ζηελ IAT LTD 
0 0 -107.141 107.141 

Ξψιεζε Θνχκαξνο ΑΔ 0 47.331 0 4.338 

Δμαγνξά Ξνζνζηνχ 

Ξνιεκάξρα ΑΔ 
0 

0 94.003 -2.794.003 

Δθθαζάξηζε BFF LTD -111.469 1.848.674 0 363.660 

Πύλνιν Δπίδξαζεο -111.469 1.896.004 -13.138 -2.318.865 

 



 

Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο γηα ηελ πεξίνδν από 

1 Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ                                                                                                 29 

Γ)  Ρξαπεδηθέο πνρξεώζεηο – Αλαδηνξγάλσζε Γαλείσλ   

Ζ Γηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο, ζπλερίδεη ηηο ζπδεηήζεηο κε ηηο Ρξάπεδεο ζρεηηθά κε ηελ αλαδηαπξαγκάηεπζε ζπλνιηθά ησλ 

δαλείσλ ηεο κε ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα πξνθεηκέλνπ λα θαηαιήμνπλ ζε ζπκθσλία αλαθνξηθά κε ηελ ηξνπνπνίεζε 

ησλ φξσλ ησλ ζπκβάζεσλ κε ηελ αλαδηάξζξσζε ησλ φξσλ απνπιεξσκήο θαη ησλ πξνυπνζέζεσλ ηνπ πθηζηάκελνπ 

δαλεηζκνχ, θαζψο θαη ηελ κεηαηξνπή βξαρππξφζεζκσλ δαλείσλ ζε καθξνπξφζεζκα. Πηφρνο ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ 

είλαη ε επηκήθπλζε ηεο δηάξθεηαο απνπιεξσκήο ησλ δαλείσλ, ε δηακφξθσζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ δεηθηψλ πνπ λα 

κπνξνχλ λα ηεξεζνχλ ζηα πιαίζηα ηεο ηξέρνπζαο νηθνλνκηθήο ζπγθπξίαο θαζψο θαη ε κείσζε ηνπ θφζηνπο 

δαλεηζκνχ. Ζ Γηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο έρεη ηελ πεπνίζεζε φηη ε φιε δηαδηθαζία ζα νινθιεξσζεί κε επηηπρία κέρξη ην 

ηέινο ηνπ Ηνπλίνπ 2013.  

Γ)  Δπελδύζεηο   

Ν κηινο Πειφληα πξνέβε εληφο ηνπ 2012 ζε απαξαίηεηεο λέεο επελδχζεηο χςνπο 1.601 ρηι επξψ, γηα ηελ βειηίσζε 

ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηνπ εμνπιηζκνχ ηεο παξαγσγήο  Γηα ηελ εηαηξεία αληίζηνηρα νη λέεο 

επελδχζεηο εληφο ηνπ 2012 αλήιζαλ ζην πνζφ 1.203  ρηι επξψ. Νη λέεο επελδχζεηο αθνξνχλ  εμνπιηζκνχο ησλ 

κνλάδσλ εθηξνθήο-πάρπλζεο ηρζχσλ (ηρζπνθισβνχο, δίρηπα, κεραλήκαηα) κε ζθνπφ ηελ βειηίσζε ηεο 

παξαγσγηθφηεηαο.  

 

Γ. ΞΟΝΝΞΡΗΘΖ – ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΖ ΓΗΑ ΡΝ ΚΔΙΙΝΛ 

Αλάπηπμε – Ξξννπηηθή  

Ν θιάδνο ηεο κεζνγεηαθήο ηρζπνθαιιηέξγεηαο παξακέλεη ν δπλακηθφηεξνο θιάδνο πξσηνγελνχο παξαγσγήο ζηελ 

Διιάδα, πξψηνο ζε εμαγσγέο θαη κε θπξίαξρν ξφιν ζηελ Δπξψπε. Ν φκηινο κε ηελ εθαξκνγή θαη λέσλ κεζφδσλ 

ζηελ παξαθνινχζεζε θαη δηαρείξηζε ηεο παξαγσγήο, ζε ζπλδπαζκφ κε ελέξγεηεο κείσζεο ηνπ θφζηνπο, ηελ 

θαιχηεξε πξνζαξκνγή ηεο παξαγσγήο κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ εκπνξηθνχ δηθηχνπ κε ζηφρν ηελ αχμεζε ησλ πσιήζεσλ 

θαη ηελ δηείζδπζε ζε λέεο αγνξέο , ζα επηδηψμεη ηελ αχμεζε ησλ νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ θαη απνηειεζκάησλ ηνπ 

Νκίινπ.  

Ζ δηαηήξεζε ή θαη αχμεζε ηνπ κεξηδίνπ αγνξάο ζηηο πθηζηάκελεο αγνξέο ηεο Δπξψπεο , ε πξνζεθηηθή ζπλερή 

δηείζδπζε ζε λέεο αγνξέο ηεο Δπξψπεο αιιά θαη ζηελ Ακεξηθή ζπλερίδνληαη θαη ην 2013 θαη άξα ζα ζπλερηζηεί  ε 

ζεηηθή πνξεία ησλ πσιήζεψλ ηνπ ζην εμσηεξηθφ, ελψ παξάιιεια  δεκηνπξγεί ηελ αλαγθαία γηα ηελ Διιεληθή 

νηθνλνκία εμσζηξεθή αλάπηπμε ζε ηνκέα πξσηνγελνχο παξαγσγήο.  

Όκηινο – Πηξαηεγηθή  

Ν κηινο δηαηεξψληαο ην εγεηηθφ ηνπ πξνθίι ζηελ παξαγσγή πξντφλησλ κεζνγεηαθήο ηρζπνθαιιηέξγεηαο , 

θαηαβάιιεη πξνζπάζεηεο γηα ηελ ζπγθέληξσζε ηνπ θιάδνπ ζηελ Διιάδα θαη άξα ηελ αλάπηπμε  ηνπ θιάδνπ ζηελ 

Δπξψπε. Κε ηελ νινθιήξσζε ζπγρσλεχζεσλ θαη ηελ απνξξφθεζε ζπγαηξηθψλ ηνπ , κε ηελ  θαιχηεξε νξγάλσζε 
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ηνπ παξαγσγηθνχ κνληέινπ, κε ηελ  εμέηαζε ηεο πξννπηηθήο γηα κεγαιχηεξε ζπγθέληξσζε ζην θιάδν κε ζεκαληηθέο 

νηθνλνκίεο θιίκαθαο, θαη ηνλ ζρεδηαζκφ ελφο πξνγξάκκαηνο αλαδηνξγάλσζεο ησλ δαλείσλ ηνπ,  δηαζθαιίδεη ηελ 

αλάπηπμε θαη ηελ απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ηνπ.  

Ζ εηαηξεία έρεη επαλεηιεκκέλα δειψζεη φηη  δηεξεπλά ηηο δπλαηφηεηεο ζπγθέληξσζεο κε εηαηξείεο ηνπ θιάδνπ πάληα 

κέζα ζηα πιαίζηα ηεο πγηνχο θαη σθέιηκεο ζπλεξγαζίαο, γηα ηνλ εμσζηξεθή απηφ θιάδν, θαη ηελ αλάπηπμε ηεο 

επηρεηξεζηαθήο πξννπηηθήο ηεο. 

Γ. ΘΗΛΓΛΝΗ ΘΑΗ ΑΒΔΒΑΗΝΡΖΡΔΠ 

Ξαξάγνληεο ρξεκαηννηθνλνκηθνύ θηλδύλνπ 

Νη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Νκίινπ δεκηνπξγνχλ πνιιαπινχο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο θηλδχλνπο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

ησλ θηλδχλσλ ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ θαη επηηνθίσλ, δηαθπκάλζεσλ ησλ ηηκψλ ηεο αγνξάο πηζησηηθψλ θηλδχλσλ 

θαη θηλδχλσλ ξεπζηφηεηαο. Ζ Γηνίθεζε ηνπ Νκίινπ κε ηα ηκήκαηα δηαρείξηζεο ησλ αλσηέξσ θηλδχλσλ, ζηνρεχεη ζηνλ 

πεξηνξηζκφ ελδερφκελεο αξλεηηθήο επίδξαζεο ζηα ρξεκαηννηθνλνκηθά απνηειέζκαηα ηνπ, πνπ είλαη δπλαηφ λα 

πξνθχςεη απφ ηελ αδπλακία πξφβιεςεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ αγνξψλ θαη ηε δηαθχκαλζε ζηηο κεηαβιεηέο ηνπ 

θφζηνπο θαη ησλ πσιήζεσλ. Ν φκηινο δελ εθηειεί ζπλαιιαγέο θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα ή ζπλαιιαγέο πνπ δελ 

ζρεηίδνληαη κε ηηο εκπνξηθέο, επελδπηηθέο ή ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηέο ηνπ. 

Ρα ρξεκαηννηθνλνκηθά πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηεί ν ΝΚΗΙΝΠ απνηεινχληαη θπξίσο απφ θαηαζέζεηο ζε ηξάπεδεο, 

ζχλαςε δαλείσλ, ζπλαιιαγέο ζε μέλν λφκηζκα ζε ηξέρνπζεο ηηκέο ή ζε πξνζεζκηαθά ζπκβφιαηα κειινληηθήο 

εθπιήξσζεο, ηξαπεδηθνχο ινγαξηαζκνχο εηζπξαθηένπο θαη πιεξσηένπο, επελδχζεηο ζε ρξεφγξαθα,  ππνρξεψζεηο πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ζπκβφιαηα ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο θαζψο επίζεο θαη swap επηηνθίσλ ησλ δαλείσλ.  

Θίλδπλνο ξεπζηόηεηαο  

Ν θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο ζπλδέεηαη κε ηελ αλάγθε γηα επαξθή ρξεκαηνδφηεζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο θαη ηεο 

αλάπηπμεο ηνπ Νκίινπ. Ζ ζπλεηή δηαρείξηζε ηνπ θηλδχλνπ ξεπζηφηεηαο πξνυπνζέηεη ηελ επάξθεηα ρξεκαηηθψλ 

δηαζεζίκσλ θαη ηελ χπαξμε ησλ αλαγθαίσλ δηαζέζηκσλ πεγψλ ρξεκαηνδφηεζεο.  

Ζ θξίζηκε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ζηελ Διιάδα ηνλ ηειεπηαίν ρξφλν, ε θξίζε ξεπζηφηεηαο ζην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα 

φζν θαη ζηελ νηθνλνκία γεληθφηεξα δεκηνχξγεζαλ πξνβιήκαηα  ξεπζηφηεηαο ζηνλ κηιν, αλ θαη ην πξντφλ είλαη 

εμαγψγηκν θαηά 90%. Νη βαζηθφηεξνη ιφγνη νη νπνίνη επέηεηλαλ ηα πξνβιήκαηα ξεπζηφηεηαο είλαη γηα ηα ηειεπηαία 

δχν ρξφληα ε θαζπζηέξεζε θαηαβνιήο επηζηξνθψλ ΦΞΑ απφ ην Γεκφζην χςνπο πεξίπνπ 5,8 εθ. επξψ, ε κείσζε ησλ 

πηζησηηθψλ νξίσλ απφ ηνπο πξνκεζεπηέο θαη ε κείσζε ηνπ ρξφλνπ απνπιεξσκήο ησλ ππνρξεψζεσλ θαζψο θαη ε 

άξλεζε ησλ ηξαπεδψλ ζε νπνηαδήπνηε πξνζπάζεηα ελίζρπζεο ησλ θεθαιαίσλ θίλεζεο γηα ηηο  εηαηξείεο ηνπ Νκίινπ. 

Ν κηινο έρνληαο πάληα σο ζηφρν ηεο κέγηζηε δπλαηή ξεπζηφηεηα έρεη ππνβάιιεη απφ ηνλ Πεπηέκβξην ηνπ 2011 

αίηεκα αλαδηνξγάλσζεο ησλ δαλεηαθψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ, θαζψο θαη ησλ βξαρππξφζεζκσλ γξακκψλ 

ρξεκαηνδφηεζεο.  
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Ξαξά ηελ δχζθνιε ζπγθπξία ν κηινο δηαρεηξίδεηαη ηηο αλάγθεο ξεπζηφηεηαο ζε θαζεκεξηλή βάζε, κέζσ ηεο 

ζπζηεκαηηθήο παξαθνινχζεζεο ησλ βξαρππξφζεζκσλ θαη καθξνπξφζεζκσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ, 

θαζψο επίζεο θαη κέζσ ηεο θαζεκεξηλήο παξαθνινχζεζεο ησλ πξαγκαηνπνηνχκελσλ πιεξσκψλ. Ξαξάιιεια, ν 

κηινο παξαθνινπζεί ζπλερψο ηελ σξίκαλζε ηφζν ησλ απαηηήζεσλ φζν θαη ησλ ππνρξεψζεσλ, κε αληηθεηκεληθφ 

ζθνπφ ηε δηαηήξεζε κηαο ηζνξξνπίαο κεηαμχ ησλ θεθαιαίσλ πνπ απαηηνχληαη. 

Ζ αλάιπζε ησλ ππνρξεψζεσλ γηα ηνλ κηιν γηα ηελ ρξήζε ηνπ 2012 παξνπζηάδνληαη ζηνλ θάησζη πίλαθα: 

 

Ρα βξαρππξφζεζκα δάλεηα αθνξνχλ αιιειφρξενπο ινγαξηαζκνχο ρξεκαηνδφηεζεο πνπ αλαλεψλνληαη εηήζηα σο  

θεθάιαηα θίλεζεο. 

Ζ εηαηξία θαηά ηελ 31/12/2012 είρε αξλεηηθφ θεθάιαην θίλεζεο πνζνχ € 67,53 εθ. θαη ν φκηινο € 39,9 εθ. , θαζψο νη 

βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ηεο εηαηξίαο θαη ηνπ νκίινπ ππεξβαίλνπλ ηα θπθινθνξνχληα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ 

ηνπο. Πηηο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ηνπ νκίινπ θαη ηεο εηαηξίαο πεξηιακβάλνληαη δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο € 70,6 

εθ. γηα ηελ εηαηξία θαη ηνλ φκηιν αληίζηνηρα, πνπ αθνξνχλ δάλεηα γηα ηα νπνία δελ έρνπλ θαηαβιεζεί δφζεηο ην 2012  

αμίαο € 19,9 εθ. θαη ηα νπνία έρνπλ ήδε εληαρζεί ζην πξφγξακκα αλαδηνξγάλσζεο κε ηηο πηζηψηξηεο  ηξάπεδεο ην 

νπνίν φπσο πξνβιέπεη ζα νινθιεξσζεί κέρξη ηέινο Ηνπλίνπ ηνπ 2013. 

Ζ Γηνίθεζε ηνπ Νκίινπ θαηά ηε εκεξνκελία έγθξηζεο ησλ ζπλεκκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ βξηζθφηαλ ζε 

δηαδηθαζία αληαιιαγήο παξαηεξήζεσλ επί ησλ ζπκβάζεσλ ηεο έλαξμεο ηεο δηαδηθαζίαο  αλαδηάξζξσζεο. Πηφρνο ησλ 

αλαδηνξγάλσζεο είλαη ε επηκήθπλζε ηεο δηάξθεηαο απνπιεξσκήο ησλ δαλείσλ θαη ε δηακφξθσζε 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ δεηθηψλ πνπ λα κπνξνχλ λα ηεξεζνχλ ζηα πιαίζηα ηεο ηξέρνπζαο νηθνλνκηθήο ζπγθπξίαο. Ρν 

ζρέδην ηεο ζχκβαζεο πξνζδηνξίδεη φηη ηέινο Ηνπλίνπ 2013 ζα έρεη νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία θαη ζα αξρίζεη ε 

δηαδηθαζία ηεο ζχληαμεο ησλ λέσλ δαλεηαθψλ ζπκβάζεσλ ηεο Δηαηξείαο. 

Γαλεηζκόο - Θίλδπλνο επηηνθίνπ δαλείσλ  

Ν κηινο ρξεζηκνπνηεί δαλεηζκφ ζηε θεθαιαηαθή ηνπ δηάξζξσζε γηα ηελ θάιπςε κέξνπο ησλ βξαρππξφζεζκσλ θαη 

καθξνπξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ ηνπ. Ρα εγθεθξηκέλα φξηα ρξεκαηνδνηήζεσλ δηαζθαιίδνπλ ζηελ Δηαηξεία ηελ 

δηαρείξηζε ηνπ ηξαπεδηθνχ ρξένπο θαη κηα επάξθεηα θεθαιαίσλ θίλεζεο. Νη φξνη ζπλεξγαζίαο ησλ δαλείσλ θαη 

ηηκνιφγεζεο ησλ δηαθφξσλ ηξαπεδηθψλ εξγαζηψλ ζηελ ηξέρνπζα ρξήζε, απμήζεθε εμαηηίαο ηηο νηθνλνκηθήο θξίζεο 

ζηελ Διιάδα πνπ επεξέαζε ζε κεγάιν βαζκφ ηελ αχμεζε ηνπ θφζηνπο ρξήκαηνο γηα ηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκία. Ν 

κηινο έρεη ιεμηπξφζεζκεο δφζεηο θνηλνπξαθηηθψλ δαλείσλ € 19,9 εθ. ελφςεη θαη ηεο  αλαδηνξγάλσζεο ησλ δαλείσλ 

ηνπ πνπ είλαη ζε εμέιημε.  
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 Ν θίλδπλνο  επηηνθίνπ πνπ εθηίζεηαη ν κηινο Πειφληα είλαη ην θπκαηλφκελν επηηφθην (Euribor κελφο ,ηξηκήλνπ ή 

εμακήλνπ) ηνπ καθξνπξφζεζκνπ θαη βξαρππξφζεζκνπ δαλεηζκνχ. Ζ πνιηηηθή ηνπ Νκίινπ είλαη λα ειαρηζηνπνηήζεη 

ηελ έθζεζε ηνπ ζην θίλδπλν ηακεηαθψλ ξνψλ επηηνθίνπ φζνλ αθνξά ηε ρξεκαηνδφηεζε. Ρελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2012, 

ν φκηινο είλαη εθηεζεηκέλνο ζηηο κεηαβνιέο ηεο αγνξάο ηνπ επηηνθίνπ φζνλ αθνξά ηνλ ηξαπεδηθφ δαλεηζκφ ηνπ, ν 

νπνίνο ππφθεηληαη ζε κεηαβιεηφ πνζνζηφ επηηνθίνπ Euribor. Ξξνθεηκέλνπ σζηφζν, λα αληηζηαζκίζεη ηνλ θίλδπλν 

κεηαβνιήο ησλ επηηνθίσλ, ν κηινο έθαλε κεξηθψο ρξήζε παξαγψγσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πξντφλησλ «interest 

swaps». πσο θαη ζην πξνεγνχκελν έηνο ηα ινηπά ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ θαη νη 

ινηπέο ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο έρνπλ ζηαζεξά πνζνζηά. 

Ν παξαθάησ πίλαθαο παξνπζηάδεη ηελ επαηζζεζία ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο ρξήζεο θαζψο θαη ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ζε 

κηα ινγηθή κεηαβνιή ηνπ επηηνθίνπ ηεο ηάμεσο ηνπ +1% ή –1% (2011-2012: +1% ή -1%).  

  31.12.2012 31.12.2011 

Αποηελέζμαηα σπήζηρ (+/-) 1.185.823 1.853.144 

Ίδια Κεθάλαια (+/-) 1.185.823 1.853.144 

Ππλαιιαγκαηηθόο θίλδπλνο 

Ν κηινο ζπκκεηέρεη ζε εηαηξείεο ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην, θαη ηελ Ρνπξθία. Νη βαζηθέο ζπλαιιαγέο αγνξψλ α‟ πιψλ 

θαη πσιήζεσλ ηεο Ρνπξθίαο, πνπ ζεσξνχληαη σο πην επηθίλδπλεο ζπλαιιαγέο, γίλνληαη ζε επξψ θαη επνκέλσο δελ 

ππάξρεη ζεκαληηθφο θίλδπλνο απφ ηηο δηαθνξέο ηζνηηκηψλ. Ν φκηινο δξαζηεξηνπνηείηαη θπξίσο ζηελ αγνξά ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο κε ζπλαιιαγέο θαηά βάζε ζε επξψ, κε ζπλέπεηα ν ζπλαιιαγκαηηθφο θίλδπλνο ησλ απαηηήζεσλ 

θαη ππνρξεψζεσλ απφ ηελ δξαζηεξηφηεηά ηνπ λα είλαη αζήκαληνο. Δθηφο λνκίζκαηνο επξψ έρεη απαηηήζεηο απφ 

πσιήζεηο ζηελ Ακεξηθή θαη ηελ Αγγιία, γηα ηηο νπνίεο κέζσ πξνγξακκάησλ λνκηζκαηηθήο πξνζηαζίαο (forward) 

αληηζηαζκίδεη ηνλ φπνην κηθξφ θίλδπλν.  

Ρα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη νη αληίζηνηρεο ππνρξεψζεηο ζε μέλν λφκηζκα, κεηαηξεπφκελεο ζε 

Δπξψ κε ηελ ηζνηηκία θιεηζίκαηνο αλαιχνληαη σο εμήο: 

 

Ν πίλαθαο πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδεη ηελ επαηζζεζία ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο ρξήζεο θαη ησλ Ηδίσλ Θεθαιαίσλ ζε 

ζρέζε κε ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ηηο ππνρξεψζεηο, θαη ηε ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία ηνπ Δπξψ 

έλαληη ησλ Μέλσλ Λνκηζκάησλ.  

πνζέηνπκε φηη θαηά ηελ  31 Γεθεκβξίνπ 2012 πξαγκαηνπνηείηαη κεηαβνιή ζηε ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία Δπξψ / 

Μέλνπ Λνκίζκαηνο ηεο ηάμεσο ηνπ +/-10%. Ζ αλάιπζε επαηζζεζίαο βαζίδεηαη ζηα ρξεκαηννηθνλνκηθά εξγαιεία ζε 

μέλν λφκηζκα πνπ θαηέρεη ν κηινο γηα θάζε πεξίνδν αλαθνξάο. Πε πεξίπησζε φπνπ ην Δπξψ αλαηηκεζεί ή 
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ππνηηκεζεί θαηά ηα αλσηέξσ πνζνζηά, ηφηε ε επίπησζε ζην απνηέιεζκα ηεο ρξήζεο θαη ζηα Ίδηα Θεθάιαηα έρεη σο 

αθνινχζσο: 

 

Ξηζησηηθόο Θίλδπλνο 

Ν κηινο δελ έρεη ζεκαληηθή ζπγθέληξσζε πηζησηηθνχ θηλδχλνπ ζε θάπνηα απφ ηα ζπκβαιιφκελα, κε απηήλ κέξε. Ν 

πηζησηηθφο θίλδπλνο πεγάδεη απφ ηα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηακεηαθά ηζνδχλακα, παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά 

εξγαιεία θαη θαηαζέζεηο ζε ηξάπεδεο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθά ηλζηηηνχηα, θαζψο θαη απφ εθζέζεηο ζε πηζησηηθφ 

θίλδπλν απφ πειάηεο. 

Γηα ηηο εκπνξηθέο θαη ινηπέο απαηηήζεηο ν κηινο δελ εθηίζεηαη ζε ζεκαληηθνχο πηζησηηθνχο θηλδχλνπο. Γεδνκέλεο ηεο 

κεγάιεο δηεχξπλζεο ηνπ πειαηνινγίνπ, δελ ππάξρεη ζεκαληηθή ζπγθέληξσζε πηζησηηθνχ θηλδχλνπ αλαθνξηθά κε ηηο 

εκπνξηθέο ηνπ απαηηήζεηο κηαο θαη απηφο δηαρσξίδεηαη ζε έλα κεγάιν αξηζκφ πειαηψλ. Ν κηινο παξαθνινπζεί κέζσ 

ηεο δηεχζπλζεο credit control ηηο εκπνξηθέο ηνπ απαηηήζεηο θαη δηαζθαιίδεη ηελ είζπξαμε ηνπο, κέζσ ζπκβνιαίσλ 

αζθάιηζεο πηζηψζεσλ, αιιά θαη παξαθξάηεζεο ηεο θπξηφηεηαο ησλ πσινχκελσλ πξντφλησλ(γφλνπ). Γελ ππάξρνπλ  

ζεκαληηθνί θίλδπλνη γηα κε είζπξαμε απαηηήζεσλ δεδνκέλνπ φηη ε εηαηξεία θαη ν κηινο έρνπλ εθαξκφζεη δηαδηθαζίεο 

αμηνιφγεζεο κε θξηηήξηα πνπ ειαρηζηνπνηνχλ ην θίλδπλν. H έθζεζε ηνπ νκίινπ  φζνλ αθνξά ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν 

πεξηνξίδεηαη ζηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηα νπνία ηελ εκεξνκελία ηεο Θαηάζηαζεο ηεο Νηθνλνκηθήο 

Θέζεο αλαιχνληαη σο εμήο: 

 

Γηα ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ ζε δηαζέζηκα θαη ηακηαθά ηζνδχλακα, ζε ζπκβφιαηα 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ παξαγψγσλ θαζψο θαη ζε άιια βξαρππξφζεζκα ρξεκαηννηθνλνκηθά πξντφληα, ν κηινο ζέηεη 

φξηα ζην πφζν ζα εθηίζεηαη ζε θάζε κεκνλσκέλν ρξεκαηννηθνλνκηθφ ίδξπκα θαη ζπλαιιάζζεηαη κφλν κε 

αλαγλσξηζκέλα ρξεκαηννηθνλνκηθά ηδξχκαηα, πςειήο πηζηνιεπηηθήο δηαβάζκηζεο. 

Θίλδπλνο ηηκήο πξώησλ πιώλ 

Ζ βαζηθή πξψηε χιε ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία είλαη νη ηρζπνηξνθέο νη πξψηεο χιεο ησλ νπνίσλ είλαη θχξηα 

ηρζπάιεπξα, ηρζπέιαηα θαη δεκεηξηαθά. Νη ηηκέο ησλ πξψησλ πιψλ νη νπνίεο θαζνξίδνληαη θπξίσο απφ ηηο δηεζλείο 

αγνξέο θαη ηελ παγθφζκηα δήηεζε θαη πξνζθνξά έρνπλ σο απνηέιεζκα ηελ έθζεζε ηνπ Νκίινπ ζηνλ θίλδπλν 
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δηαθχκαλζεο ησλ ζρεηηθψλ ηηκψλ. Κε ηελ ζπκκεηνρή ζηελ Ξεξζεχο ΑΔΒΔ, εξγνζηάζην παξαγσγήο ηρζπνηξνθψλ, ν 

φκηινο έρεη άκεζε πιένλ γλψζε ηεο αγνξάο θαη κε ηελ εηδηθή νκάδα ζπλεξγαηψλ, κέζσ ζπκβνιαίσλ πξνκήζεηαο 

πξψησλ πιψλ ή θαη spot αγνξέο, πξνζπαζεί γηα ηε κέγηζηε δπλαηή σθέιεηα ζην θφζηνο παξαγσγήο ηνπ ηειηθνχ 

πξντφληνο, ηνπ ςαξηνχ. Νπνηαδήπνηε κεηαβνιή πξνθχςεη ιφγσ δηεζλψλ ζπγθπξηψλ ελδέρεηαη λα έρεη επηξξνή ζηηο 

ηηκέο ησλ α‟ πιψλ θαη σο ζπλέπεηα επίπησζε ζηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή ζέζε θαη απφδνζε ηνπ Νκίινπ. 

Θίλδπλνο Αγνξάο – Δμάξηεζε από Ξξνκεζεπηέο 

Θιάδνο Ηρζπνθαιιηέξγεηαο  

Ν κηινο Πειφληα δελ είλαη εθηεζεηκέλνο ζε θηλδχλνπο Αγνξάο, νχηε έρεη θάπνηα εμάξηεζε απφ ηνπο Ξξνκεζεπηέο 

ηνπ, ηφζν ζηελ πξνκήζεηα ηεο βαζηθήο πξψηεο χιεο γηα ηελ παξαγσγή ησλ πξντφλησλ ηνπ, φζν θαη ζηελ πξνκήζεηα 

ησλ ινηπψλ βνεζεηηθψλ πιψλ ή εμνπιηζκνχ γηα ηελ ηρζπνθαιιηέξγεηα. Ιφγσ ηεο κεγάιεο αλάπηπμεο ηνπ θιάδνπ ηεο 

ηρζπνθαιιηέξγεηαο ζηελ Διιάδα, έρεη δεκηνπξγεζεί ζηελ ρψξα καο ε κεγαιχηεξε θαη θαιχηεξε αγνξά πξνκεζεπηψλ 

ηρζπνθαιιηέξγεηαο, ζεκαληηθή ζπλέξγηα γηα ηηο εηαηξείεο ηνπ θιάδνπ ηεο Διιάδαο. 

Θιάδνο Ηρζπνηξνθώλ  

Ν κηινο Πειφληα δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ θιάδν ησλ ηρζπνηξνθψλ κέζσ ηεο ζπγαηξηθήο ηεο ΞΔΟΠΔΠ ΑΔΒΔ. Νη 

βαζηθνί πξνκεζεπηέο πξψησλ πιψλ γηα ηελ παξαγσγή ηρζπνηξνθψλ είλαη μέλνη νίθνη, θχξηα απφ ηελ Λφηηα Ακεξηθή 

θαη ηελ Βφξεηα Δπξψπε, κε κεγάιε  πνηθηιία ζε πνηφηεηα θαη ηηκέο. Ιφγσ φκσο ηνπ φηη ηα ηρζπάιεπξα θαη ηα 

ηρζπέιαηα είλαη χιεο πνπ δηαπξαγκαηεχνληαη ζην ρξεκαηηζηήξην εκπνξεπκάησλ(commodities market) νη φπνηεο 

δηαθνξνπνηήζεηο ηηκψλ θαη πνζνηήησλ απφ ηνπο πξνκεζεπηέο πξνέξρνληαη κέζα απφ απηή ηελ δηεζλή 

δηαπξαγκάηεπζε απηψλ ησλ αγαζψλ. 

Δ. ΙΝΗΞΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΘΑΗ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ ΓΗΑ ΡΖΛ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΘΑΗ ΡΝΛ ΝΚΗΙΝ 

η) Γνκή ηνπ Νκίινπ  

Νη εηαηξείεο ηνπ Νκίινπ νη νπνίεο πεξηιακβάλνληαη ζηηο ελνπνηεκέλεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηνπ νκίινπ θαη ε 

κέζνδνο ελνπνίεζεο ηνπο, έρνπλ σο εμήο: 
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 ηη) Πεκαληηθέο Ππλαιιαγέο κεηαμύ εηαηξεηώλ ηνπ Νκίινπ θαη ζπλδεδεκέλσλ πξνζώπσλ  

Νη εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο ηνπ Νκίινπ θαη ηεο Δηαηξίαο κε ηα ζπλδεδεκέλα κε απηή πξφζσπα ζηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο 

2012, έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ππφ ηνπο ζπλήζεηο φξνπο ηεο αγνξάο. Ν κηινο δελ ζπκκεηείρε ζε θακία ζπλαιιαγή 

αζπλήζνπο θχζεο θαη δελ απνζθνπεί λα ζπκκεηάζρεη ζε ηέηνηνπ είδνπο ζπλαιιαγέο ζην κέιινλ.  

Πηνπο θαησηέξσ πίλαθεο παξνπζηάδνληαη νη δηεηαηξηθέο πσιήζεηο θαη νη ινηπέο δηεηαηξηθέο ζπλαιιαγέο κεηαμχ ηεο 

Δηαηξίαο, κε ηηο ζπγαηξηθέο ηεο, θαη ηηο ζπλδεδεκέλεο εηαηξείεο θαζψο θαη ησλ κειψλ ηεο δηνίθεζεο, θαηά ηελ 

δηαρεηξηζηηθή ρξήζε 2012 θαη ηα δηεηαηξηθά ππφινηπα απαηηήζεσλ θαη ππνρξεψζεσλ θαηά ηελ 31-12-2012 

 

 

.Ρα πνζά ησλ αγνξψλ θαη πσιήζεσλ ηεο εηαηξείαο απφ θαη πξνο ζπγαηξηθέο, ηα ζπλδεδεκέλα κέξε θαη ηα κέιε ηεο 

δηνίθεζεο φπσο απηά νξίδνληαη απφ ην ΓΙΞ 24, ζσξεπηηθά απφ ηελ έλαξμε ηεο ηξέρνπζαο πεξηφδνπ 1/1 – 

31/12/2012 θαζψο θαη ηα ππφινηπα ησλ απαηηήζεσλ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ ησλ αλσηέξσ εηαηξεηψλ ζηηο 31/12/2012 

έρνπλ σο εμήο: 
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Νη ζπλαιιαγέο πξνο ηηο ζπγαηξηθέο εηαηξείεο αθνξνχλ πσιήζεηο γφλνπ, ηρζχσλ θαη ηρζπνηξνθψλ, ελψ πξνο ηηο 

ζπλδεδεκέλεο αθνξνχλ πσιήζεηο γφλνπ ηρζχσλ θαη ελνίθηα θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ. 

Ρέινο νη ζπλαιιαγέο (ακνηβέο) ησλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ θαη ησλ κειψλ ησλ Γηνηθεηηθψλ Ππκβνπιίσλ ησλ εηαηξηψλ 

ηνπ Νκίινπ ήηαλ γηα ηελ δηαρεηξηζηηθή ρξήζε 2012 πνζφ € 2.346.545  έλαληη 1.577.915 € ηεο πξνεγνχκελεο ρξήζεο.  

 

 

Πεκαληηθά Γεγνλόηα κεηά ηελ ιήμε ηεο Σξήζεο 2012. 

Γελ  ππάξρνπλ ζεκαληηθά γεγνλφηα κεηά ην ηέινο ηεο ρξήζεο πνπ έιεμε ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2012, ηα νπνία λα 

αθνξνχλ είηε ηνλ κηιν είηε ηελ εηαηξεία θαη λα ρξήδνπλ αλαθνξάο, ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξφηππα 

Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΞΣΑ). 
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ΔΡΑΗΟΗΘΖ ΓΗΑΘΒΔΟΛΖΠΖ 

Ζ εηαηξεία «ΗΣΘΝΡΟΝΦΔΗΑ ΠΔΙΝΛΡΑ ΑΔΓΔ» έρεη πηνζεηήζεη ηηο αξρέο πεξί Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο φπσο 

απηέο νξίδνληαη απφ ηελ ηζρχνπζα Διιεληθή λνκνζεζία θαη θπξίσο: 

 Απφ ηνλ Λ.3016/2002 πεξί Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο, ν νπνίνο είλαη αλαξηεκέλνο ζηελ ειεθηξνληθή 

ζειίδα ηνπ Δζληθνχ Ρππνγξαθείνπ (www.et.gr) θαζψο θαη ηεο Δπηηξνπήο Θεθαιαηαγνξάο (www.hcmc.gr), 

θαζψο θαη  

 Απφ ηνλ Θώδηθα Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο ηνπ Ππλδέζκνπ Δπηρεηξήζεσλ θαη Βηνκεραληώλ (ΠΔΒ) 

γηα ηηο Δηζεγκέλεο Δηαηξείεο κε ηηο εμαηξέζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζην Ξαξάξηεκα Η ηνπ Θψδηθα γηα ηηο 

εηζεγκέλεο εηαηξείεο κηθξφηεξνπ κεγέζνπο. O Θψδηθαο απηφο βξίζθεηαη ζηνλ ηζηφηνπν ηνπ ΠΔΒ, ζηελ θάησζη 

ειεθηξνληθή δηεχζπλζε:  

http://www.sev.org.gr/Uploads/pdf/KED_TELIKO_JAN2011.pdf. 

Ζ εηαηξεία δελ έρεη εθαξκφζεη πξαθηηθέο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο επηπιένλ ησλ πξνβιεπφκελσλ απφ ηνπο ζρεηηθνχο 

λφκνπο. 

 

Η) Ζ ζύζηαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ 

Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηεο «ΗΣΘΝΡΟΝΦΔΗΑ ΠΔΙΝΛΡΑ ΑΔΓΔ» είλαη ν ζεκαηνθχιαθαο  ησλ αξρψλ Δηαηξηθήο 

Γηαθπβέξλεζεο θαη δηαζθαιίδεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη δηαθάλεηα ηεο δηαδηθαζίαο αλάδεημεο ησλ ππνςεθίσλ 

κειψλ ηνπ. Έρεη πεληαεηή ζεηεία θαη απνηειείηαη απφ 7 κέιε, ηα αθφινπζα εθηειεζηηθά θαη αλεμάξηεηα κε 

εθηειεζηηθά:  

1. Υο ΞΟΝΔΓΟΝΠ-ΔΘΡΔΙΔΠΡΗΘΝ ΚΔΙΝΠ ν θ. ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ ΠΡΔΦΑΛΖΠ ΡΝ ΘΩΛΠΡΑΛΡΗΛΝ, Θαζεγεηήο 

Ξαλεπηζηεκίνπ-Ξνιηηηθφο Κεραληθφο, θάηνηθνο Λέαο Πκχξλεο Αηηηθήο, γελλεζείο ην έηνο 1948 ζηελ Αζήλα, 

θάηνρνο ηνπ ππ‟ αξηζ. AE 019938 δειηίνπ αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο, Έιιελαο ππήθννο. 

2. Υο ΑΛΡΗΞΟΝΔΓΟΝΠ & ΓΗΔΘΛΩΛ ΠΚΒΝΙΝΠ-ΔΘΡΔΙΔΠΡΗΘΝ ΚΔΙΝΠ ν θ. ΗΩΑΛΛΖΠ ΠΡΔΦΑΛΖΠ ΡΝ 

ΘΩΛΠΡΑΛΡΗΛΝ, νηθνλνκνιφγνο – επηρεηξεκαηίαο, θάηνηθνο Λέαο Πκχξλεο Αηηηθήο, γελλεζείο ην έηνο 1943 

ζηελ Αζήλα, θάηνρνο ηνπ κε αξηζκφ ΑΒ 296541 δειηίνπ αζηπλνκηθήο  ηαπηφηεηαο, Έιιελαο ππήθννο. 

3. Υο ΔΘΡΔΙΔΠΡΗΘΝ ΚΔΙΝΠ ν θ. ΗΩΑΛΛΖΠ ΑΛΓΟΗΑΛΝΞΝΙΝΠ ΡΝ ΞΑΛΑΓΗΩΡΖ, νηθνλνκνιφγνο,  θάηνηθνο Λέαο 

Ξεληέιεο Αηηηθήο, γελλεζείο ην έηνο 1954 ζηελ Αζήλα, θάηνρνο ηνπ ππ‟ αξηζ. AB 521401 δειηίνπ 

αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο, Έιιελαο ππήθννο. 

4. Υο ΔΘΡΔΙΔΠΡΗΘΝ ΚΔΙΝΠ ν θ. ΔΑΓΓΔΙΝΠ ΞΗΞΑΠ ΡΝ ΛΗΘΝΙΑΝ, ινγηζηήο - νηθνλνκνιφγνο, θάηνηθνο  

Θαπαλδξηηίνπ Αηηηθήο, γελλεζείο ην έηνο 1966 ζηε Φιψξηλα, θάηνρνο ηνπ ππ‟ αξηζ. ΑΔ 138709 δειηίνπ 

αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο, Έιιελαο ππήθννο, 

5. Υο ΑΛΔΜΑΟΡΖΡΝ ΚΖ ΔΘΡΔΙΔΠΡΗΘΝ ΚΔΙΝΠ ν θ. ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ ΞΗΛΖΠ ΡΝ ΓΔΩΟΓΗΝ, νηθνλνκνιφγνο, 

θάηνηθνο Λέαο Δξπζξαίαο Αηηηθήο, θάηνρνο ηνπ ππ‟ αξηζκ. Λ124610/ 31-03-1986 δειηίνπ ηαπηφηεηαο ηνπ 

ΙΠΡ Ξαξ. Αζθαιείαο Αζελψλ, Έιιελαο ππήθννο.   

http://www.hcmc.gr/
http://www.sev.org.gr/Uploads/pdf/KED_TELIKO_JAN2011.pdf
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6. Υο ΑΛΔΜΑΟΡΖΡΝ ΚΖ ΔΘΡΔΙΔΠΡΗΘΝ ΚΔΙΝΠ ν θ. ΔΑΓΓΔΙΝΠ ΓΑΙΝΠΖΠ ΡΝ ΓΔΩΟΓΗΝ, Θαζεγεηήο 

Ξαλεπηζηεκίνπ, θάηνηθνο Θεζζαινλίθεο, γελλεζείο ην έηνο 1944 ζηελ Θαξδίηζα, θάηνρνο ηνπ ππ‟ αξηζ. Ε 

991088 δειηίνπ αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο, Έιιελαο ππήθννο. 

7. Υο ΑΛΔΜΑΟΡΖΡΝ ΚΖ ΔΘΡΔΙΔΠΡΗΘΝ ΚΔΙΝΠ ν θ. ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ ΑΘΟΗΡΗΓΖΠ ΡΝ ΛΗΘΝΙΑΝ, δηθεγφξνο, 

θάηνηθνο Βξπμειιψλ Βειγίνπ, γελλεζείο ην έηνο 1963 ζηελ Θεζζαινλίθε, θάηνρνο ηνπ ππ‟ αξηζ.  AB 8211183  

δηαβαηεξίνπ ησλ ειιεληθψλ αξρψλ,  Έιιελαο ππήθννο. 

8. Υο ΔΘΡΔΙΔΠΡΗΘΝ ΚΔΙΝΠ ν θ. ΜΙΥΑΛΗ ΖΑΥΑΡΙΑΔΗ ΣΟΤ ΥΡΙΣΟΦΟΡΟΤ, οικονομολόγο, κάηοικο Λοςηζέζαρ 

Καπανδπιηίος Αηηικήρ, γεννηθείρ ζηην Αλεξάνδπεια ηηρ Αιγύπηος, ηο έηορ 1943, κάηοσο ηος Α.Γ.Τ. ςπ’ απιθμ. ΑΒ059795 

ηος Α.Τ. Καπανδπιηίος, Έλληνα ςπήκοο. 

9. ΩΣ ΜΗ ΕΚΣΕΛΕΣΙΚΟ ΜΕΛΟ ο κ. ΙΩΑΚΕΙΜ ΣΟΤΚΑΛΑ  ΣΟΤ ΠΤΡΙΔΩΝΟ, οικονομολόγο, κάηοικο Βούλαρ, οδόρ 

Λεωνιδίος, απ. 48, γεννηθείρ ηο έηορ 1957, ζηοςρ Καποςζάδερ Δζπεπίων Κέπκςπαρ, κάηοσο ηος ςπ’ απιθμ. ΑΑ 108787 

δεληίος αζηςνομικήρ ηαςηόηηηαρ, Έλληνα ςπήκοο.   

Ζ αλάδεημε ππνςεθίσλ γηα ην Γ.Π. γίλεηαη αμηνθξαηηθά θαη κε αληηθεηκεληθά θξηηήξηα, ελψ ε δηαδνρή ησλ 

κειψλ ηνπ Γ.Π. θαη ησλ αλψηαησλ δηνηθεηηθψλ ζηειερψλ δηαζθαιίδεηαη απφ ην Γ.Π. 

Ρα εθηειεζηηθά κέιε αζρνινχληαη κε ηα θαζεκεξηλά ζέκαηα δηνίθεζεο ηεο εηαηξίαο, ελψ ηα κε εθηειεζηηθά είλαη 

επηθνξηηζκέλα κε ηελ πξναγσγή φισλ ησλ εηαηξηθψλ δεηεκάησλ. Ν αξηζκφο ησλ κε εθηειεζηηθψλ κειψλ ηνπ 

δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ δελ είλαη κηθξφηεξνο ηνπ 1/3 ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ κειψλ.  

Κεηαμύ ησλ κειώλ ππάξρνπλ ηξία αλεμάξηεηα – κε εθηειεζηηθά κέιε θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Λ 

3016/2002 (θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηνπο δελ θαηέρνπλ κεηνρέο ζε πνζνζηφ κεγαιχηεξν ηνπ 0,5% ηνπ 

κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο εηαηξίαο θαη δελ έρνπλ ζρέζε εμάξηεζεο κε ηελ εηαηξία ή κε ζπλδεδεκέλα κε απηή 

πξφζσπα). Ρα αλεμάξηεηα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ, ν θαζέλαο ή απφ θνηλνχ, 

αλαθνξέο θαη μερσξηζηέο εθζέζεηο απφ απηέο ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ πξνο ηελ ηαθηηθή ή έθηαθηε γεληθή 

ζπλέιεπζε ηεο εηαηξίαο, εθφζνλ θξίλνπλ ηνχην αλαγθαίν. 

Ζ ηδηόηεηα ησλ κειώλ ηνπ δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ σο εθηειεζηηθώλ ή κε νξίδεηαη από ην δηνηθεηηθό 

ζπκβνύιην. Ρα αλεμάξηεηα κέιε νξίδνληαη από ηε γεληθή ζπλέιεπζε. Αλ εθιεγεί απφ ην δηνηθεηηθφ 

ζπκβνχιην πξνζσξηλφ κέινο κέρξη ηε πξψηε γεληθή ζπλέιεπζε ζε αλαπιήξσζε άιινπ αλεμάξηεηνπ πνπ 

παξαηηήζεθε, εμέιηπε ή γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν θαηέζηε έθπησην, ην κέινο πνπ εθιέγεηαη πξέπεη λα είλαη θαη απηφ 

αλεμάξηεην. 

Ρα εθηειεζηηθά κέιε ηνπ Γ.Π. γλσζηνπνηνχλ ηηο ινηπέο επαγγεικαηηθέο δεζκεχζεηο ηνπο πξηλ απφ ην δηνξηζκφ ηνπο 

ζην Γ.Π. θαη ηα κε εθηειεζηηθά κέιε δηαζθαιίδνπλ φηη ζα έρνπλ επαξθή ρξφλν γηα εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ 

ηνπο. 
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Ξξώηηζηε ππνρξέσζε θαη θαζήθνλ ησλ κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ (Γ.Π.) είλαη ε δηαξθήο επηδίσμε ηεο 

ελίζρπζεο ηεο καθξνρξφληαο νηθνλνκηθήο αμίαο ηεο εηαηξίαο θαη ε πξνάζπηζε ηνπ γεληθνχ εηαηξηθνχ ζπκθέξνληνο. 

Ρα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ θαη θάζε ηξίην πξφζσπν ζην νπνίν έρνπλ αλαηεζεί απφ ην Γ.Π. αξκνδηφηεηέο 

ηνπ, δελ επηδηώθνπλ ίδηα ζπκθέξνληα πνπ αληηβαίλνπλ ζηα ζπκθέξνληα ηεο εηαηξίαο. 

Ρα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ θαη θάζε ηξίηνο ζηνλ νπνίν έρνπλ αλαηεζεί αξκνδηφηεηέο ηνπ, νθείινπλ 

έγθαηξα λα απνθαιύπηνπλ ζηα ππόινηπα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ ηα ίδηα ζπκθέξνληά ηνπο, 

πνπ ελδέρεηαη λα αλαθχςνπλ απφ ζπλαιιαγέο ηεο εηαηξίαο πνπ εκπίπηνπλ ζηα θαζήθνληά ηνπο, θαζψο θαη θάζε άιιε 

ζχγθξνπζε ηδίσλ ζπκθεξφλησλ κε απηψλ ηεο εηαηξίαο ή ζπλδεδεκέλσλ κε απηήλ επηρεηξήζεσλ θαηά ηελ έλλνηα ηνπ 

άξζξνπ 42ε παξ. 5 ηνπ Θ.Λ. 2190/1920, πνπ αλαθχπηεη θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο. 

Ρν δηνηθεηηθό ζπκβνύιην θαη' έηνο ζπληάζζεη έθζεζε ζηελ νπνία αλαθέξνληαη αλαιπηηθά νη ζπλαιιαγέο ηεο 

εηαηξίαο κε ηηο ζπλδεδεκέλεο κε απηήλ επηρεηξήζεηο ηνπ άξζξνπ 42ε παξ. 5 ηνπ Θ.Λ. 2190/1920. Ζ έθζεζε απηή 

γλσζηνπνηείηαη ζηηο επνπηηθέο αξρέο. 

Θέκαηα πνπ αθνξνύλ ηηο θάζε είδνπο ακνηβέο πνπ θαηαβάιινληαη ζηα δηεπζπληηθά ζηειέρε ηεο εηαηξίαο, ηνλ 

εζσηεξηθφ ειεγθηή απηήο θαη ηε γεληθφηεξε πνιηηηθή ησλ ακνηβψλ ηεο εηαηξίαο απνθαζίδνληαη απφ ην δηνηθεηηθφ 

ζπκβνχιην. 

Ζ ακνηβή θαη νη ηπρόλ ινηπέο απνδεκηώζεηο ησλ κε εθηειεζηηθώλ κειώλ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ 

θαζνξίδνληαη ζχκθσλα κε ηνλ Θ.Λ. 2190/1920 θαη είλαη αλάινγεο κε ην ρξφλν πνπ δηαζέηνπλ γηα ηηο ζπλεδξηάζεηο 

ηνπ θαη ηελ εθπιήξσζε ησλ θαζεθφλησλ πνπ ηνπο αλαηίζεληαη ζχκθσλα κε ην λφκν απηφλ. Ρν ζχλνιν ησλ ακνηβψλ 

θαη ησλ ηπρφλ απνδεκηψζεσλ ησλ κε εθηειεζηηθψλ κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ αλαθέξνληαη ζε ρσξηζηή 

θαηεγνξία ζην πξνζάξηεκα ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Νη ακνηβέο ησλ κειψλ ηνπ Γ.Π. αλαθέξνληαη 

ζην 5ν ζέκα ηεο Ρ.Γ.Π. θαη ζπγθεθξηκέλα γηα ην έηνο 2012 είλαη νη εμήο: 

Ζ απνδεκίσζε θάζε κέινπο ηνπ Γ.Π. γηα παξάζηαζε θαη ζπκκεηνρή ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ Ππκβνπιίνπ θαηά ηελ 

δηάξθεηα ηνπ έηνπο 2012 αλέξρεηαη ζην θαζαξφ πνζφ ησλ ηεζζάξσλ ρηιηάδσλ Δπξψ (4.000€), αλά ζπλεδξίαζε ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ, κε κέγηζην φξην ηηο δψδεθα (12) ζπλεδξηάζεηο. 

Γηεπζπληηθά ζηειέρε 

 Αξκφδηνο αγνξαλνκηθόο εθπξόζσπνο ηεο Δηαηξίαο γηα όιε ηελ Διιάδα έρεη νξηζηεί ν θ. Ξαλαγηώηεο 

Κπόξζεο ηνπ Ληθνιάνπ, ππεχζπλνο ζπληνληζκνχ εμαιηεχζεσλ, θάηνηθνο Πνθηθνχ Θνξηλζίαο, γελλεζείο ην 

έηνο 1962, θάηνρνο ηνπ ππ‟ αξηζ. Φ 279862 δειηίνπ αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο ηνπ Ρ.Α. Θνξίλζνπ, Έιιελαο 

ππήθννο, ν νπνίνο εθπξνζσπεί λνκίκσο ηελ εηαηξεία ελψπηνλ νπνηαζδήπνηε αγνξαλνκηθήο αξρήο φιεο ηεο 

επηθξάηεηαο φληαο ππφινγνο έλαληη ηνπ λφκνπ, αλαπιεξνχκελνο ζε πεξίπησζε απνπζίαο ή θσιχκαηνο απφ 

ηνπο θαησηέξσ θαηά ηφπνλ αξκφδηνπο ηνπηθνχο δηεπζπληέο.  
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 Ρν Γ.Π. δηφξηζε ηνπο παξαθάησ Ρνπηθνύο Γηεπζπληέο Ξαξαγσγήο νη νπνίνη είλαη ππεχζπλνη αζθαιείαο 

ησλ ηνπηθψλ κνλάδσλ ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπο θαη  εθπξνζσπνχλ ηελ Δηαηξεία ελψπηνλ νηαζδήπνηε 

δηθαζηηθήο, αζηπλνκηθήο, ιηκεληθήο, πγεηνλνκηθήο, αγνξαλνκηθήο ή άιιεο αξρήο νηνπδήπνηε βαζκνχ θαη 

δηθαηνδνζίαο, δπλάκελνη λα δίλνπλ φξθν, φληαο ππφινγνη έλαληη ηνπ λφκνπ: 

 Γηα ηηο κνλάδεο ηρζπνθαιιηέξγεηαο ηνπ Παξσληθνύ θόιπνπ, έρεη νξηζηεί ηνπηθφο  

δηεπζπληήο παξαγσγήο  θαη ππεχζπλνο αζθαιείαο ν θ. Ησάλλεο Ρζηκηθιήο ηνπ Γεσξγίνπ, Ηρζπνιφγνο, 

ππάιιεινο ηεο Δηαηξίαο, θάηνηθνο Θνξίλζνπ, γελλεζείο ην 1969, θάηνρνο ηνπ ππ‟ αξηζ. Π 445251 δειηίνπ 

αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο ηνπ Ξ.Α. Θνξίλζνπ, Έιιελαο ππήθννο. 

 Γηα ηηο κνλάδεο ηρζπνθαιιηέξγεηαο Λνκνύ Αξγνιίδαο, έρεη νξηζηεί ηνπηθφο δηεπζπληήο παξαγσγήο θαη 

ππεχζπλνο αζθαιείαο ν θ. Θσλζηαληίλνο Ξαππάο ηνπ Θενδώξνπ, Ηρζπνιφγνο, ππάιιεινο ηεο Δηαηξίαο, 

θάηνηθνο Αγίαο Δξκηφλεο, Γήκνπ Δξκηφλεο, γελλεζείο ην 1968, θάηνρνο ηνπ ππ‟ αξηζ. Λ 249945 δειηίνπ 

αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο ηνπ Ξ.Α. Αγ. Πππξίδσλνο, Έιιελαο ππήθννο. 

 Γηα ηηο κνλάδεο ηρζπνθαιιηέξγεηαο Λνκνύ Αξθαδίαο, έρεη νξηζηεί ηνπηθφο δηεπζπληήο παξαγσγήο θαη 

ππεχζπλνο αζθαιείαο ν θ. Θσλζηαληίλνο Θαςάιεο ηνπ Ησάλλε, ηρζπνιφγνο, ππάιιεινο ηεο Δηαηξίαο, 

θάηνηθνο Ξαξάιηνπ Άζηξνπο,  γελλεζείο ην 1976, θάηνρνο ηνπ ππ‟ αξηζ. ΑΒ 780137 δειηίνπ αζηπλνκηθήο 

ηαπηφηεηαο ηνπ Α.Ρ. Ξαξάιηνπ Άζηξνπο, Έιιελαο ππήθννο. 

 Γηα ηηο κνλάδεο ηρζπνθαιιηέξγεηαο Λνκνύ Θεζπξσηίαο, έρεη νξηζηεί ηνπηθφο δηεπζπληήο παξαγσγήο θαη 

ππεχζπλνο αζθαιείαο ν θ. Ληθόιανο Ρδνπξκαλάο ηνπ Πππξίδσλνο, Ηρζπνιφγνο, ππάιιεινο ηεο Δηαηξίαο, 

θάηνηθνο Ζγνπκελίηζαο, γελλεζείο ην 1970, θάηνρνο ηνπ ππ‟ αξηζ. Λ 775279 δειηίνπ αζηπλνκηθήο 

ηαπηφηεηαο ηνπ Α.Ρ. Ησαλλίλσλ, Έιιελαο ππήθννο.  

 Γηα ηνλ ηρζπνγελλεηηθό ζηαζκό Λνκνύ Θεζπξσηίαο (Ρξίησλα), έρεη νξηζηεί ηνπηθφο δηεπζπληήο 

παξαγσγήο θαη ππεχζπλνο αζθαιείαο ν θ. Γεκήηξηνο Ξαξάθνξνο ηνπ Γεκεηξίνπ, ηρζπνιφγνο, 

ππάιιεινο ηεο Δηαηξίαο, θάηνηθνο Ζγνπκελίηζαο, γελλεζείο ην 1966, θάηνρνο ηνπ ππ‟ αξηζ. ΑΕ 251649 

δειηίνπ αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο ηνπ Α.Ρ. Ζγνπκελίηζαο, Έιιελαο ππήθννο. 

 Γηα ηνλ ηρζπνγελλεηηθό ζηαζκό ηεο Λαππάθηνπ, έρεη νξηζηεί ηνπηθφο δηεπζπληήο παξαγσγήο θαη 

ππεχζπλνο αζθαιείαο ν θ. Δπζηάζηνο Θαξαγεώξγνο ηνπ Ησάλλε, ηρζπνιφγνο, ππάιιεινο ηεο Δηαηξίαο, 

θάηνηθνο Λαππάθηνπ, γελλεζείο ην 1978, θάηνρνο ηνπ ππ‟ αξηζ. Π 350476 δειηίνπ αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο, 

Έιιελαο ππήθννο.  
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ΗΗ) Δζσηεξηθόο θαλνληζκόο 

Ν Δζσηεξηθφο Θαλνληζκφο Ιεηηνπξγίαο έρεη θαηαξηηζζεί κε απφθαζε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηεο εηαηξίαο θαη 

πεξηιακβάλεη: 

 Ρε δηάξζξσζε ησλ ππεξεζηώλ ηεο εηαηξίαο, ηα αληηθείκελά ηνπο, θαζψο θαη ηε ζρέζε ησλ ππεξεζηψλ 

κεηαμχ ηνπο θαη κε ηε δηνίθεζε, ελψ πξνβιέπνληαη ππεξεζίεο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ, Δμππεξέηεζεο Κεηφρσλ 

θαη Δηαηξηθψλ Αλαθνηλψζεσλ. 

 Ρνλ πξνζδηνξηζκό ησλ αξκνδηνηήησλ ησλ εθηειεζηηθψλ θαη κε εθηειεζηηθψλ κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ 

ζπκβνπιίνπ. 

 Ρηο δηαδηθαζίεο πξόζιεςεο ησλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ ηεο εηαηξίαο θαη ζηε ζπλέρεηα αμηνιφγεζεο ηεο 

απφδνζήο ηνπο. 

 Ρηο δηαδηθαζίεο παξαθνινύζεζεο ησλ ζπλαιιαγώλ ησλ κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ, ησλ 

δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ θαη ησλ πξνζψπσλ πνπ, εμαηηίαο ηεο ζρέζεο ηνπο κε ηελ εηαηξεία, θαηέρνπλ 

εζσηεξηθή πιεξνθφξεζε ζε θηλεηέο αμίεο ηεο εηαηξείαο ή ζπλδεδεκέλσλ επηρεηξήζεσλ θαηά ηελ έλλνηα ηνπ 

άξζξνπ 42ε παξ. 5 ηνπ Θ.Λ. 2190/1920 , εθφζνλ απηέο είλαη αληηθείκελν δηαπξαγκάηεπζεο ζε νξγαλσκέλε 

ρξεκαηηζηεξηαθή αγνξά, θαζψο θαη απφ άιιεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ εηαηξία. 

 Ρηο δηαδηθαζίεο πξναλαγγειίαο θαη δεκόζηαο γλσζηνπνίεζεο ζεκαληηθψλ ζπλαιιαγψλ θαη άιισλ 

νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ή ηξίησλ ζηνπο νπνίνπο έρνπλ 

αλαηεζεί αξκνδηφηεηεο ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ, νη νπνίεο ζρεηίδνληαη κε ηελ εηαηξία, θαζψο θαη κε 

βαζηθνχο πειάηεο ή πξνκεζεπηέο ηεο. 

 Ρνπο θαλόλεο πνπ δηέπνπλ ηηο ζπλαιιαγέο κεηαμχ ζπλδεδεκέλσλ εηαηξηψλ, ηελ παξαθνινχζεζε ησλ 

ζπλαιιαγψλ απηψλ θαη ηελ θαηάιιειε γλσζηνπνίεζή ηνπο ζηα φξγαλα θαη ηνπο κεηφρνπο ηεο εηαηξίαο. 

ΗΗΗ) Δζσηεξηθόο έιεγρνο  

α) Δζσηεξηθόο Διεγθηήο  

Υο εζσηεξηθόο ειεγθηήο έρεη νξηζηεί ε θα Εαθείξε Καξία. Θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ είλαη 

αλεμάξηεηνο, δελ ππάγεηαη ηεξαξρηθά ζε θακία άιιε ππεξεζηαθή κνλάδα ηεο εηαηξίαο θαη επνπηεχεηαη απφ έλα έσο 

ηξία κε εθηειεζηηθά κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ. 

 Ν εζσηεξηθόο ειεγθηήο νξίδεηαη απφ ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ηεο εηαηξίαο θαη είλαη πιήξνπο θαη 

απνθιεηζηηθήο απαζρφιεζεο θαη δελ είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ, δηεπζπληηθφ ζηέιερνο ην νπνίν 

έρεη θαη άιιεο εθηφο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ αξκνδηφηεηεο ή ζπγγελήο ησλ παξαπάλσ κέρξη θαη ηνπ 

δεχηεξνπ βαζκνχ εμ αίκαηνο ή εμ αγρηζηείαο. 

 Θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ ν εζσηεξηθόο ειεγθηήο ιακβάλεη γλψζε νπνηνπδήπνηε βηβιίνπ, 

εγγξάθνπ, αξρείνπ, ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ θαη ραξηνθπιαθίνπ ηεο εηαηξίαο θαη έρεη πξφζβαζε ζε 

νπνηαδήπνηε ππεξεζία ηεο εηαηξίαο. Ρα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ζπλεξγάδνληαη θαη παξέρνπλ 
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πιεξνθνξίεο ζηνλ εζσηεξηθφ ειεγθηή θαη γεληθά δηεπθνιχλνπλ κε θάζε ηξφπν ην έξγν ηνπ. Ζ δηνίθεζε ηεο 

εηαηξίαο παξέρεη ζηνλ εζσηεξηθφ ειεγθηή φια ηα απαξαίηεηα κέζα γηα ηε δηεπθφιπλζε ηνπ έξγνπ ηνπ. 

 Ξαξαθνινπζεί ηελ εθαξκνγή θαη ηε ζπλερή ηήξεζε ηνπ Δζσηεξηθνχ Θαλνληζκνχ Ιεηηνπξγίαο θαη ηνπ 

θαηαζηαηηθνχ ηεο εηαηξίαο, θαζψο θαη ηεο ελ γέλεη λνκνζεζίαο πνπ αθνξά ηελ εηαηξία θαη ηδηαίηεξα ηεο 

λνκνζεζίαο ησλ αλσλχκσλ εηαηξηψλ θαη ηεο ρξεκαηηζηεξηαθήο. 

 Αλαθέξεη ζην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ηεο εηαηξίαο πεξηπηψζεηο ζχγθξνπζεο ησλ ηδησηηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ 

κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ή ησλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ ηεο εηαηξίαο κε ηα ζπκθέξνληα ηεο 

εηαηξίαο, ηηο νπνίεο δηαπηζηψλεη θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ. 

 Νη εζσηεξηθφο ειεγθηήο ελεκεξψλεη εγγξάθσο κηα θνξά ηνπιάρηζηνλ ην ηξίκελν ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην γηα 

ην δηελεξγνχκελν απφ απηφλ έιεγρν παξίζηαληαη θαηά ηηο γεληθέο ζπλειεχζεηο ησλ κεηφρσλ. 

 Νη εζσηεξηθφο ειεγθηήο παξέρεη, κεηά απφ έγθξηζε ηνπ Γ.Π. ηεο εηαηξίαο, νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία δεηεζεί 

εγγξάθσο απφ Δπνπηηθέο Αξρέο, ζπλεξγάδεηαη κε απηέο θαη δηεπθνιχλεη κε θάζε δπλαηφ ηξφπν ην έξγν 

παξαθνινχζεζεο, ειέγρνπ θαη επνπηείαο πνπ απηέο αζθνχλ. 

β)Δπηηξνπή Διέγρνπ 

Ζ Δπηηξνπή Διέγρνπ ηεο Δηαηξείαο ζπλέξρεηαη ηνπιάρηζηνλ ηέζζεξηο θνξέο ηνλ ρξφλν θαη απαξηίδεηαη απφ ηα θάησζη 

κέιε, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ 3693/2008: 

 Υο ΑΛΔΜΑΟΡΖΡΝ ΚΖ ΔΘΡΔΙΔΠΡΗΘΝ ΚΔΙΝΠ ν θ. ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ ΑΘΟΗΡΗΓΖΠ ηνπ ΛΗΘΝΙΑΝ, 

δηθεγφξνο, κε επαξθή γλώζε ζε ζέκαηα ειεγθηηθήο, θάηνηθνο Βξπμειιψλ Βειγίνπ, γελλεζείο ην έηνο 

1963 ζηελ Θεζζαινλίθε, θάηνρνο ηνπ ππ‟ αξηζ.  AB 8211183 δηαβαηεξίνπ ησλ ειιεληθψλ αξρψλ, Έιιελαο 

ππήθννο. 

 Υο ΑΛΔΜΑΟΡΖΡΝ ΚΖ ΔΘΡΔΙΔΠΡΗΘΝ ΚΔΙΝΠ ν θ. ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ ΞΗΛΖΠ ΡΝ ΓΔΩΟΓΗΝ, νηθνλνκνιφγνο, 

θάηνηθνο Λέαο Δξπζξαίαο Αηηηθήο, θάηνρνο ηνπ ππ‟ αξηζκ. Λ.124610/ 31-3-1986 δειηίνπ ηαπηφηεηαο ηνπ ΙΠΡ 

Ξαξ. Αζθ. Αζελψλ, Έιιελαο ππήθννο.   

 Υο ΑΛΔΜΑΟΡΖΡΝ ΚΖ ΔΘΡΔΙΔΠΡΗΘΝ ΚΔΙΝΠ ν θ. ΔΑΓΓΔΙΝΠ ΓΑΙΝΠΖΠ ΡΝ ΓΔΩΟΓΗΝ, Θαζεγεηήο 

Ξαλεπηζηεκίνπ, θάηνηθνο Θεζζαινλίθεο, γελλεζείο ην έηνο 1944 ζηελ Θαξδίηζα, θάηνρνο ηνπ ππ‟ αξηζ. Ε 

991088 δειηίνπ αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο, Έιιελαο ππήθννο. 

Ζ ζύζηαζε ηεο ελ ιόγσ επηηξνπήο απνθαζίζηεθε θαηά ηελ ζπλεδξίαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ 

ζηηο 29/06/2012. 

ζνλ αθνξά ζην ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη ηα ζπζηήκαηα πιεξνθφξεζεο, ε επηηξνπή ειέγρνπ:  

 Πε ζρέζε κε ηε δηαδηθαζία ζύληαμεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ παξαθνινπζεί ηε 

δηαδηθαζία ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθόξεζεο θαη ηελ αμηνπηζηία ησλ νηθνλνκηθώλ 

θαηαζηάζεσλ ηεο εηαηξείαο. Δπίζεο, επηβιέπεη θάζε επίζεκε αλαθνίλσζε πνπ αθνξά ζηε 

ρξεκαηννηθνλνκηθή απφδνζε ηεο εηαηξείαο, θαη εμεηάδεη ηα βαζηθά ζεκεία ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ πνπ 

εκπεξηέρνπλ ζεκαληηθέο θξίζεηο θαη εθηηκήζεηο απφ πιεπξάο Γηνίθεζεο 
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 Δπνπηεχεη ηνπο εζσηεξηθνχο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο ειέγρνπο ηεο εηαηξείαο θαη παξαθνινπζεί ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ζπζηεκάησλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη δηαρείξηζεο θηλδχλσλ ηεο εηαηξείαο. Γηα ην 

ζθνπφ απηφ, ε επηηξνπή ειέγρνπ εμεηάδεη ζε πεξηνδηθή βάζε ην ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη δηαρείξηζεο 

θηλδχλσλ ηεο εηαηξείαο, ψζηε λα δηαζθαιίδεη φηη νη θπξηφηεξνη θίλδπλνη πξνζδηνξίδνληαη, αληηκεησπίδνληαη θαη 

δεκνζηνπνηνχληαη κε νξζφ ηξφπν 

 

 Δμεηάδεη ηελ χπαξμε θαη ην πεξηερφκελν ησλ δηαδηθαζηψλ εθείλσλ, ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο ην πξνζσπηθφ ηεο 

εηαηξείαο κπνξεί, ππφ ερεκχζεηα, λα εθθξάζεη ηηο αλεζπρίεο ηνπ γηα ελδερφκελεο παξαλνκίεο θαη παξαηππίεο 

ζε ζέκαηα ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο ή γηα άιια δεηήκαηα πνπ άπηνληαη ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο 

επηρείξεζεο. Ζ επηηξνπή ειέγρνπ δηαζθαιίδεη ηελ χπαξμε δηαδηθαζηψλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθή θαη 

αλεμάξηεηε δηεξεχλεζε ηέηνησλ δεηεκάησλ, θαζψο θαη γηα ηελ θαηάιιειε αληηκεηψπηζή ηνπο.  

Γεληθόηεξα, ινηπόλ, ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο έρνπλ επηθνξηηζζεί κε ηελ παξαθνινύζεζε: 

 Ρεο δηαδηθαζίαο ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο 

 Ρεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη ηεο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ 

 Ρεο πνξείαο ηνπ ππνρξεσηηθνχ ειέγρνπ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ  

 Ρεο χπαξμεο θαη δηαηήξεζεο ηεο αληηθεηκεληθφηεηαο θαη αλεμαξηεζίαο ηνπ λφκηκνπ ειεγθηή ηδίσο σο πξνο ηελ 

παξνρή θαη άιισλ ππεξεζηψλ. 

γ)Δπηηξνπή Βειηίσζεο Δηαηξηθήο Ιεηηνπξγηθόηεηαο (ΔΒΔΙ)  

Απνηειείηαη απφ ηνπο Δπάγγειν Θνκλελφ (πξφεδξνο), Δπάγγειν Ξίπα, Καξία Οεγάθε, Πσηήξε Σαηνχπε, Ξαπιίλα 

Ξαπιίδνπ, Αδακαληία Πψε θαη Ζιία Κπάξα. 

Ζ Δπηηξνπή ζπλεδξηάδεη κε ηέζζεξα κέιε θαη‟ ειάρηζην θαη κπνξεί λα θαιεί έθηαθηα ζηειέρε ηεο εηαηξείαο, φηαλ ζηελ 

εκεξήζηα δηάηαμε ππάξρεη ζέκα αξκνδηφηεηάο ηνπο.  

Ζ ζεκαηνινγία ηεο Δπηηξνπήο είλαη επξεία θαη πεξηιακβάλεη:  

 Ξάζεο θχζεσο κεηψζεηο θφζηνπο  

 Βειηίσζε δνκψλ θαη δηαδηθαζηψλ (π.ρ. δηαδξνκέο εγθξίζεσλ)  

 Βειηίσζε ιεηηνπξγίαο πξνβιεκαηηθψλ ηκεκάησλ  

 Βειηίσζε δηαηκεκαηηθήο ζπλεξγαζίαο  

 Αλχςσζε εζηθνχ πξνζσπηθνχ  

δ)Δπηηξνπή πξνκεζεηώλ 

Ζ Γηνίθεζε ηεο εηαηξίαο έρεη νξίζεη  Δπηηξνπή Ξξνκεζεηψλ γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ θάπνηα αίηεζε αγνξάο αθνξά 

αγνξά παγίνπ εμνπιηζκνχ αμίαο άλσ ηνπ πνζνχ ησλ  3.000€. Ρφηε ην ηκήκα πξνκεζεηψλ αθνχ θάλεη ηελ έξεπλα 
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αγνξάο ζπληάζζεη MEMO πξνο ηελ Δπηηξνπή Ξξνκεζεηώλ, ζηελ νπνία παξνπζηάδεη ηηο πξνζθνξέο ζε κνξθή 

ζπγθξηηηθνχ πίλαθα πξνζθνξψλ. 

Αθνχ εγθξίλεη ε Δπηηξνπή Ξξνκεζεηψλ ηελ αγνξά (κε επηινγή πξνκεζεπηή) ηφηε ην Ρκήκα Ξξνκεζεηψλ 

κεηαζρεκαηίδεη ηελ Αίηεζε αγνξάο ζε Δληνιή Αγνξάο θαη ζηελ ζπλέρεηα θάλεη ηελ έγγξαθε αλάζεζε ηεο παξαγγειίαο 

ζηνλ πξνκεζεπηή κε ηνπο ζπκθσλεζέληεο φξνπο. 

ε)Έιεγρνο νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ  

Νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο ειέγρνληαη απφ ηνλ Νξθσηφ Διεγθηή  Ινγηζηή θ. Ληθφιαν Ησάλλνπ ηνπ 

Βαζηιείνπ, κε Α.Κ ΠΝΔΙ 29301 ηεο ειεγθηηθήο εηαηξίαο GRANT THORNTON Α.ΔΝ.Δ κε αλαπιεξσηή απηνχ ηνλ θ. 

Καλψιε Κηραιηφ ηνπ Γεσξγίνπ κε Α.Κ ΠΝΔΙ 25131.  

ΗV) Γεληθή Ππλέιεπζε 

 Ρν δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην δηαζθαιίδεη φηη ε πξνεηνηκαζία θαη δηεμαγσγή ηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ 

δηεπθνιχλνπλ ηελ απνηειεζκαηηθή άζθεζε ησλ δηθαησκάησλ ηνπο.  

 Πηε Γεληθή Ππλέιεπζε πξνεδξεχεη πξνζσξηλά ν Ξξφεδξνο ηνπ Γ.Π. ή αλ απηφο θσιχεηαη ν αλαπιεξσηήο ηνπ. 

Σξέε Γξακκαηέα εθηειεί πξνζσξηλά απηφο πνπ νξίδεηαη απφ ηνλ Ξξφεδξν 

 Αθνχ εγθξηζεί ν θαηάινγνο ησλ κεηφρσλ πνπ έρνπλ δηθαίσκα ςήθνπ ε Ππλέιεπζε εθιέγεη ηνλ Ξξφεδξφ ηεο 

θαη έλα Γξακκαηέα πνπ εθηειεί ρξέε ςεθνιέθηε 

 Ζ Γεληθή Ππλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηεο εηαηξείαο είλαη ην αλψηαην φξγαλφ ηεο, απνθαζίδεη γηα θάζε εηαηξηθή 

ππφζεζε θαη νη λφκηκεο απνθάζεηο ηεο δεζκεχνπλ θαη ηνπο κεηφρνπο νη νπνίνη απνθαζίδνπλ ή δηαθσλνχλ 

 Νη ζπδεηήζεηο θαη απνθάζεηο ηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο πεξηνξίδνληαη ζηα ζέκαηα πνπ αλαγξάθνληαη ζηελ 

εκεξήζηα δηάηαμε 

 Γηα ηα ζέκαηα πνπ ζπδεηνχληαη θαη απνθαζίδνληαη ζηελ ζπλεδξίαζε ηεξνχληαη πξαθηηθά πνπ ππνγξάθνληαη 

απφ ηνλ Ξξφεδξν θαη ηνλ Γξακκαηέα ηεο 

 Ρα αληίγξαθα θαη απνζπάζκαηα ησλ πξαθηηθψλ επηθπξψλνληαη απφ ηνλ Ξξφεδξν ηνπ Γ.Π. ή ηνλ αλαπιεξσηή 

ηνπ 

 Ζ πεξίιεςε ησλ Ξξαθηηθψλ Γεληθήο Ππλέιεπζεο αλαξηάηαη ζηνλ ηζηφηνπν ηεο εηαηξείαο εληφο 5 εκεξψλ απφ 

ηε Γ.Π.  

Απμήζεηο ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ κε θαηαβνιή κεηξεηώλ. 

Απνθιίζεηο ζηε ρξήζε αληιεζέλησλ θεθαιαίσλ 

 Πε πεξίπησζε αχμεζεο ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο εηαηξίαο κε θαηαβνιή κεηξεηώλ, ην δηνηθεηηθφ 

ζπκβνχιην ηεο εηαηξίαο ππνβάιιεη ζηε γεληθή ηεο ζπλέιεπζε έθζεζε, ζηελ νπνία αλαθέξνληαη νη γεληθέο 

θαηεπζχλζεηο ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ ηεο εηαηξίαο, ελδεηθηηθφ ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζήο ηνπ, θαζψο θαη 

απνινγηζκφο ηεο ρξήζεο ησλ θεθαιαίσλ πνπ αληιήζεθαλ απφ ηελ πξνεγνχκελε αχμεζε, εθφζνλ έρεη 
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παξέιζεη απφ ηελ αχμεζε απηή ρξφλνο κηθξφηεξνο ησλ ηξηψλ εηψλ. Πηε ζρεηηθή απφθαζε ηεο γεληθήο 

ζπλέιεπζεο πεξηιακβάλνληαη ηα παξαπάλσ ζηνηρεία, θαζψο θαη ην πιήξεο πεξηερφκελν ηεο έθζεζεο. 

 Δάλ ε απφθαζε γηα ηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ιακβάλεηαη απφ ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην θαη' 

εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 13 παξ. 1 ηνπ Θ.Λ. 2190/1920, φια ηα ζηνηρεία ηεο πξνεγνχκελεο 

παξαγξάθνπ αλαθέξνληαη ζην πξαθηηθφ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ. 

 Πεκαληηθέο απνθιίζεηο ζηε ρξήζε ησλ αληιεζέλησλ θεθαιαίσλ απφ απηή πνπ πξνβιέπεηαη ζην ελεκεξσηηθφ 

δειηίν θαη ζηηο απνθάζεηο ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο ή ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ, ζχκθσλα κε ηηο 

παξαγξάθνπο 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ Λ.3016/202, κπνξνχλ λα απνθαζηζηνχλ απφ ην δηνηθεηηθφ 

ζπκβνχιην ηεο εηαηξίαο κε πιεηνςεθία ησλ 3/4 ησλ κειψλ ηνπ θαη έγθξηζε ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο πνπ 

ζπγθαιείηαη γηα ην ζθνπφ απηφλ. Ζ ξχζκηζε απηή δελ αθνξά απνθιίζεηο πνπ ζπληειέζηεθαλ πξν ηεο ηζρχνο 

ηεο. Ζ απφθαζε απηή γλσζηνπνηείηαη ζην Σξεκαηηζηήξην Αμηψλ Αζελψλ, ηελ Δπηηξνπή Θεθαιαηαγνξάο θαη ην 

πνπξγείν Aλάπηπμεο, ρσξίο λα αίξνληαη άιιεο ππνρξεψζεηο γλσζηνπνίεζεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ 

ηζρχνπζα λνκνζεζία. 

V) Απνθιίζεηο από ηνλ Θώδηθα Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη αηηηνινγήζεηο 

Ζ Δηαηξεία εθαξκφδεη ηηο δηαηάμεηο ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο νη νπνίεο  δηακνξθψλνπλ  ηηο  ειάρηζηεο  απαηηήζεηο πνπ 

πξέπεη λα πιεξνί νηνζδήπνηε Θψδηθαο Δηαηξηθήο ∆ηαθπβέξλεζεο, εθαξκνδφκελνο απφ Δηαηξεία, νη κεηνρέο ηεο νπνίαο 

δηαπξαγκαηεχνληαη ζε νξγαλσκέλε αγνξά. 

Νη ελ ιφγσ ειάρηζηεο απαηηήζεηο ελζσκαηψλνληαη ζηνλ Θψδηθα Δηαηξηθήο ∆ηαθπβέξλεζεο (ΠΔΒ) ζηνλ νπνίν ε 

Δηαηξεία ππάγεηαη, πιελ φκσο ν ελ ιφγσ Θψδηθαο πεξηέρεη θαη µηα ζεηξά απφ επηπιένλ (πέξα ησλ ειαρίζησλ 

απαηηήζεσλ) εηδηθέο πξαθηηθέο θαη αξρέο.  

Πε ζρέζε µε ηηο ελ ιφγσ πξφζζεηεο πξαθηηθέο θαη αξρέο πθίζηαληαη  θαηά ηελ παξνχζα ρξνληθή ζηηγκή νξηζκέλεο 

απνθιίζεηο ή κε εθαξκνγή απηψλ: 

Πρεηηθό 
κέξνο 
ηνπ 

θώδηθα 

Ξεξηγξαθή απόθιηζεο Αηηηνιόγεζε 

Α.Η.1.2 

Α.V.5.4 

Α.V.5.5 

Α.V.5.6 

Α.V.5.7 

Α.V.5.8 

Γ.Η.1.4 

Γελ έρνπλ ζπζηαζεί απφ ην Γ.Π. κία ή δχν μερσξηζηέο επηηξνπέο 
πνπ λα πξνΐζηαληαη  ζηε δηαδηθαζία ππνβνιήο ππνςεθηνηήησλ γηα 
εθινγή ζην Γ.Π. θαη λα πξνεηνηκάδνπλ πξνηάζεηο πξνο ην Γ.Π. 
φζνλ αθνξά ζηηο ακνηβέο ησλ εθηειεζηηθψλ κειψλ θαη ησλ 
βαζηθψλ αλψηαησλ ζηειερψλ 

Γελ έρεη θξηζεί απαξαίηεηε ε ζχζηαζε επηηξνπήο 
αλάδεημεο ππνςεθηνηήησλ κειψλ ηνπ Γ.Π. 

Ζ πνιηηηθή ηεο εηαηξείαο ζε ζρέζε κε ηηο ακνηβέο 
απηέο είλαη ζηαζεξή θαη δηακνξθψλεηαη ζχκθσλα 
κε ηελ αλάπηπμε θαη ηελ εμέιημε ηεο εηαηξίαο 

Α.ΗΗ.2.2 Ρν Γ.Π. απνηειείηαη απφ ηξία κε εθηειεζηηθά κέιε θαη ηέζζεξα 
εθηειεζηηθά κέιε (δελ ππάξρεη πιεηνςεθία ησλ κε εθηειεζηηθψλ 

Ζ ζπγθεθξηκέλε ηζνξξνπία έρεη δηαζθαιίζεη ζηελ 
πξάμε ηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ Γ.Π. ηα 
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κειψλ)  ηειεπηαία ρξφληα 

Α.ΗΗΗ.3.3 
Ν αληηπξφεδξνο ηνπ Γ.Π. είλαη εθηειεζηηθφ κέινο θαη φρη 
αλεμάξηεην 

Πηφρνο είλαη ε δηεπθφιπλζε ηεο εχξπζκεο 
ιεηηνπξγίαο ηνπ Γ.Π. θαη ε επίηεπμε ησλ ζηφρσλ 
ηεο εηαηξείαο 

Α.V.5.1 Ρα κέιε ηνπ Γ.Π. έρνπλ 5εηή ζεηεία θαη φρη 4εηή 

Γηα ηελ απνθπγή αλάγθεο εθινγήο λένπ Γ.Π. ζε 
ζπληνκφηεξα ρξνληθά δηαζηήκαηα θαη ησλ επηπιένλ 
δηαηππψζεσλ πνπ θάηη ηέηνην  επηθέξεη 
(λνκηκνπνηήζεηο ελψπηνλ ηξίησλ θ.ιπ.) 

Α.VI.6.1 

Γελ πθίζηαηαη ζπγθεθξηκέλνο θαλνληζκφο ιεηηνπξγίαο ηνπ ∆Π  

 

Νη δηαηάμεηο ηνπ πθηζηάκελνπ Θαλνληζκνχ 
Ιεηηνπξγίαο ηεο εηαηξείαο αμηνινγνχληαη σο 
επαξθείο γηα ηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ ∆Π 

Α.VI.6.1 
ην ∆Π ζηελ αξρή θάζε εκεξνινγηαθνχ έηνπο δελ πηνζεηεί 
εκεξνιφγην ζπλεδξηάζεσλ θαη 12µελν πξφγξακκα δξάζεο, ην 
νπνίν λα αλαζεσξείηαη αλάινγα µε ηεο αλάγθεο ηεο Δηαηξείαο 

Ζ εηαηξεία ζεσξεί φηη ε ιεηηνπξγία ηνπ ΓΠ 
θαιχπηεηαη επαξθψο απφ ηνλ πθηζηάκελν 
Θαλνληζκφ Ιεηηνπξγίαο θαη ηεο ζρεηηθέο δηαηάμεηο 
ηνπ. Δπηπξφζζεηα, ε ζχγθιεζε ΓΠ είλαη ηδηαίηεξα 
επρεξήο, ιφγσ αληηθεηκεληθψλ ζπλζεθψλ, φηαλ ην 
επηβάιινπλ νη αλάγθεο ηεο εηαηξείαο ή ν λφκνο, 
ρσξίο ηελ χπαξμε πξνθαζνξηζκέλνπ πξνγξάκκαηνο 
δξάζεσο 

Α.VI.6.5 

Γελ πθίζηαηαη ππνρξέσζε γηα δηελέξγεηα ζπλαληήζεσλ ζε ηαθηηθή 
βάζε κεηαμχ ηνπ Ξξνέδξνπ ηνπ ∆Π θαη ησλ µε εθηειεζηηθψλ 
µειψλ ηνπ ρσξίο ηελ παξνπζία ησλ εθηειεζηηθψλ µειψλ 
πξνθεηκέλνπ λα ζπδεηά ηελ επίδνζε θαη ηεο ακνηβέο ησλ 
ηειεπηαίσλ  

ια ηα ζρεηηθά ζέκαηα ακνηβψλ είλαη ζαθψο 
θαζνξηζκέλα απφ ηνλ πθηζηάκελν Θαλνληζκφ 
Ιεηηνπξγίαο ελψ ηπρφλ απφθιηζε ζπδεηείηαη 
παξνπζία φισλ ησλ µειψλ ηνπ Γ.Π. 

Α.VI.6.6 
Γελ πθίζηαηαη πξφβιεςε γηα χπαξμε πξνγξακκάησλ εηζαγσγηθήο 
ελεκέξσζεο γηα ηα λέα µέιε ηνπ ∆Π αιιά θαη ηελ δηαξθή 
επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε θαη επηκφξθσζε γηα ηα ππφινηπα µέιε  

Ξξνηείλνληαη ηεο εθινγή σο µέιε ηνπ ∆Π πξφζσπα 
πνπ δηαζέηνπλ ηθαλή θαη απνδεδεηγκέλε εκπεηξία 
θαη νξγαλσηηθέο –δηνηθεηηθέο ηθαλφηεηεο 

Α.VI.6.9 

Α.VI.6.10 

Γελ πθίζηαηαη εηδηθή πξφβιεςε γηα παξνρή πφξσλ ηεο ηεο 
επηηξνπέο ηνπ ∆Π γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ θαζεθφλησλ ηεο θαη γηα 
ηελ πξφζιεςε εμσηεξηθψλ ζπκβνχισλ  

ια ηα αηηήκαηα απφ νηνδήπνηε ηκήκα αλαθνξηθά 
κε ηελ πξφζιεςε εμσηεξηθψλ ζπκβνχισλ 
εμεηάδνληαη απφ ηελ Γηνίθεζε θαη εγθξίλνληαη αλά 
πεξίπησζε, µε βάζε ηεο εθάζηνηε εηαηξηθέο 
αλάγθεο  

Α.VII.7.1 

Α.VII.7.3 

Δθηφο απφ ηελ αμηνιφγεζε ηνπ ΓΠ, κέζσ ηεο Έθζεζεο 
Γηαρείξηζεο, απφ ηελ εηήζηα Ραθηηθή Γεληθή Ππλέιεπζε ησλ 
κεηφρσλ, ην ΓΠ παξαθνινπζεί θαη επαλεμεηάδεη ηελ πινπνίεζε 
ησλ απνθάζεψλ ηνπ ζε εηήζηα βάζε 

Δμεηάδεηαη ε εηζαγσγή ζπζηήκαηνο αμηνιφγεζεο 
ηνπ ΓΠ θαη ησλ επηηξνπψλ ηνπ 

Β.I.1.7 
Ρα βαζηθά θαζήθνληα θαη νη αξκνδηφηεηεο ηεο επηηξνπήο ειέγρνπ 
δελ νξίδνληαη γξαπηψο ζηνλ θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο ηεο, ν νπνίνο 
δελ είλαη δηαζέζηκνο ζηνλ ηζηφηνπν ηεο εηαηξείαο 

Ζ  πεξεζία  Δζσηεξηθνχ  Διέγρνπ  αλαθέξεηαη 
ζηελ Δπηηξνπή Διέγρνπ ηνπ ΓΠ, ε νπνία ζπζηάζεθε 
απφ θαηά ηελ ζπλεδξίαζε ηνπ Γ.Π. ηεο 30/06/2011. 
Γηα ηα βαζηθά θαζήθνληα ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ 
ηζρχνπλ θαη εθαξκφδνληαη φια φζα αλαθέξνληαη 
ζηα πιαίζηα ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Λ.3693/2008 θαη 
ηεο βέιηηζηεο δηεζλείο πξαθηηθέο, ρσξίο ηελ χπαξμε 
εηδηθφηεξνπ θαλνληζκνχ ιεηηνπξγίαο 

Γ.Η.1.3 

Γελ ππάξρεη πξφβιεςε φηη ην Γ.Π. κπνξεί λα απαηηήζεη ηελ 
επηζηξνθή φινπ ή κέξνπο ηνπ bonus πνπ έρεη απνλεκεζεί, ιφγσ 
αλαζεσξεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ πξνεγνχκελσλ 
ρξήζεσλ ή γεληθψο βάζεη εζθαικέλσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 
ζηνηρείσλ, πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ bonus 

Νη κέρξη ηψξα πξαθηηθέο θαη απνηειέζκαηα δελ 
ζπκβάιινπλ ζηελ αλάγθε κηαο ηέηνηαο πξφβιεςεο, 
θαζψο ηα ηπρφλ δηθαηψκαηα bonus θαηαβάιινληαη 
κφλν κεηά ηνλ νξηζηηθφ έιεγρν ησλ νηθνλνκηθψλ 
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απηνχ θαηαζηάζεσλ 

Γ.Η.1.3 
Γελ δηαηεξείηαη ελεξγφο ηζηφηνπνο, ζηνλ νπνίν λα δεκνζηεχεηαη ε 
πεξηγξαθή ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο, ηεο δηνηθεηηθήο ηεο 
δηάξζξσζεο θαη ηνπ ηδηνθηεζηαθνχ ηεο θαζεζηψηνο 

Δμεηάδεηαη ε δεκηνπξγία ζρεηηθνχ ηζηφηνπνπ 

Γ.ΗΗ.1.1 

Ζ εηαηξεία πξηλ απφ ηε Γεληθή Ππλέιεπζε, δελ αλαξηά ζηνλ 
ηζηφηνπφ ηεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε:  

 Ρελ εκεξνκελία, ηελ ψξα θαη ηνλ ηφπν ζχγθιεζεο ηεο 
Γεληθήο Ππλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ,  

 ηνπο βαζηθνχο θαλφλεο θαη ηηο πξαθηηθέο ζπκκεηνρήο, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ δηθαηψκαηνο εηζαγσγήο ζεκάησλ 
ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε θαη ππνβνιήο εξσηήζεσλ, θαζψο θαη 
ησλ πξνζεζκηψλ εληφο ησλ νπνίσλ ηα δηθαηψκαηα απηά 
κπνξνχλ λα αζθεζνχλ,  

 ηηο δηαδηθαζίεο ςεθνθνξίαο, ηνπο φξνπο αληηπξνζψπεπζεο 
κέζσ πιεξεμνπζίνπ θαη ηα ρξεζηκνπνηνχκελα έληππα γηα 
ςεθνθνξία κέζσ πιεξεμνπζίνπ,  

 ηελ πξνηεηλφκελε εκεξήζηα δηάηαμε ηεο ζπλέιεπζεο, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ζρεδίσλ ησλ απνθάζεσλ πξνο 
ζπδήηεζε θαη ςήθηζε, αιιά θαη ηπρφλ ζπλνδεπηηθψλ 
εγγξάθσλ,  

 ηνλ πξνηεηλφκελν θαηάινγν ππνςήθησλ κειψλ ηνπ ΓΠ θαη 
ηα βηνγξαθηθά ηνπο (εθφζνλ ππάξρεη ζέκα εθινγήο κειψλ), 
θαη  

 ην ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ κεηνρψλ θαη ησλ δηθαησκάησλ 
ςήθνπ θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο ζχγθιεζεο 

Θαηά ηελ ζχγθιεζε θαη δηεμαγσγή ηεο Ραθηηθήο 
Γεληθήο Ππλέιεπζεο 2012, ε Δηαηξεία ζα 
ζπκκνξθσζεί κε φιεο ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
Λ.3884/2010 θαη ζπλαθφινπζα ησλ αληηζηνίρσλ 
πξνβιέςεσλ ηνπ Θψδηθα, κε ηελ επηθχιαμε ησλ 
φζσλ αλσηέξσ αλαθέξνληαη ζρεηηθά κε ηελ εθινγή 
ησλ κειψλ ηνπ ΓΠ. 

Γ.ΗΗ.1.2 

 

Ζ εηαηξεία δελ δηαζέηεη σο ηξφπν ςεθνθνξίαο ηελ ειεθηξνληθή 
ςήθν ή / θαη ηελ ςήθν δη‟ αιιεινγξαθίαο  

 

ζνλ αθνξά ζηελ εθαξκνγή ηεο εηδηθήο πξαθηηθήο 
ηεο ειεθηξνληθήο ςήθνπ ή ηεο ςήθνπ δη‟ 
αιιεινγξαθίαο, ε εθαξκνγή ηεο αλαζηέιιεηαη 
πξνζσξηλά, ελ αλακνλή ηεο έθδνζεο ζρεηηθψλ 
ππνπξγηθψλ απνθάζεσλ, φπσο πξνβιέπεηαη ζην 
Λ.3884/2010 
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ΠΡ. Ξιεξνθνξίεο ηεο παξαγξάθνπ 7 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Λ3556/2007    

ΔΞΔΜΖΓΖΚΑΡΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΝ ΠΚΒΝΙΗΝ 

Κε βάζε ην άξζξν 4 παξάγξαθνο 7 ηνπ λ. 3556/2007 , ε Δηαηξεία ππνρξενχηαη λα δεκνζηεχζεη ζηελ παξνχζα 

έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ ηεο Ππκβνπιίνπ αλαιπηηθέο πιεξνθνξίεο αλαθνξηθά κε ηα παξαθάησ ζέκαηα θαζψο θαη 

επεμεγεκαηηθή έθζεζε επί ησλ πξφζζεησλ πιεξνθνξηψλ ηνπ άξζξνπ 4 παξ. 7 ηνπ Λ. 3556/2007 ζχκθσλα κε φζα 

νξίδεη ε παξάγξαθνο 8 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Λ. 3556/2007. Ζ επεμεγεκαηηθή έθζεζε αθνξά ηηο εμειίμεηο ζρεηηθά κε ηηο 

πιεξνθνξίεο ηεο παξαγξάθνπ 7 ηνπ Λ. 3556/2007 θαη αθνξνχλ ηελ νηθνλνκηθή ρξήζε 

I. Γηάξζξσζε κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξίαο  

Ρν κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο εηαηξίαο αλέξρεηαη ζε ηξηάληα έμη εθαηνκκπξίσλ δηαθνζίσλ ηξηάληα πέληε ρηιηάδσλ εθαηφλ 

νγδφληα ηεζζάξσλ  (36.235.184,00) επξψ, δηαηξνχκελν ζε ηξηάληα έμη εθαηνκκχξηα δηαθφζηεο ηξηάληα πέληε ρηιηάδεο 

εθαηφλ νγδφληα ηέζζεξεηο (36.235.184) θνηλέο νλνκαζηηθέο κεηνρέο, νλνκαζηηθήο αμίαο ελφο (1,00) επξψ ε θάζε κία.  

Νη κεηνρέο ηεο Δηαηξίαο είλαη εηζεγκέλεο πξνο δηαπξαγκάηεπζε ζηελ Αγνξά Αμηψλ ηνπ Σξεκαηηζηεξίνπ Αζελψλ ζηνπο 

δείθηεο : Γείθηεο Ρηκψλ Κεζαίαο - Κηθξήο Θεθαιαηνπ. Σ.Α.. θαη FTSE/Σ.Α. Γηεζλνχο Γξαζηεξηνπνίεζεο Plus 

Απφ θάζε κεηνρή απνξξένπλ φια ηα δηθαηψκαηα θαη νη ππνρξεψζεηο πνπ νξίδνληαη απφ ην Λφκν θαη ην Θαηαζηαηηθφ 

ηεο Δηαηξίαο. Ζ θπξηφηεηα ηεο κεηνρήο ζπλεπάγεηαη απηνδηθαίσο θαη απνδνρή ηνπ Θαηαζηαηηθνχ ηεο Δηαηξίαο θαη ησλ 

απνθάζεσλ πνπ έρνπλ ιεθζεί ζχκθσλα κε ην Θαηαζηαηηθφ, απφ ηα δηάθνξα φξγαλα ηεο Δηαηξίαο. 

Ρα δηθαηψκαηα ησλ κεηφρσλ ηεο Δηαηξίαο πνπ πεγάδνπλ απφ ηε κεηνρή ηεο είλαη αλάινγα κε ην πνζνζηφ ηνπ 

θεθαιαίνπ, ζην νπνίν αληηζηνηρεί ε θαηαβιεκέλε αμία ηεο κεηνρήο. Θάζε κεηνρή παξέρεη φια ηα δηθαηψκαηα πνπ 

πξνβιέπεη ν λφκνο θαη ην θαηαζηαηηθφ ηεο, θαη εηδηθφηεξα:  

• ην δηθαίσκα επί ηνπ κεξίζκαηνο απφ ηα εηήζηα ή ηα θαηά ηελ εθθαζάξηζε θέξδε ηεο Δηαηξίαο.  

Ξνζνζηφ 35% ησλ θαζαξψλ θεξδψλ κεηά ηελ αθαίξεζε κφλνλ ηνπ ηαθηηθνχ απνζεκαηηθνχ ή θεξδψλ απνηίκεζεο 

δηαλέκεηαη απφ ηα θέξδε θάζε ρξήζεο ζηνπο κεηφρνπο σο πξψην κέξηζκα, ελψ ε ρνξήγεζε πξφζζεηνπ κεξίζκαηνο 

απνθαζίδεηαη απφ ηε Γεληθή Ππλέιεπζε. Κέξηζκα δηθαηνχηαη θάζε κέηνρνο, θαηά ηελ εκεξνκελία πξνζδηνξηζκνχ 

δηθαηνχρσλ κεξίζκαηνο. Ρν κέξηζκα θάζε κεηνρήο θαηαβάιιεηαη ζην κέηνρν εληφο δχν (2) κελψλ απφ ηελ 

εκεξνκελία ηεο Ραθηηθήο Γεληθήο Ππλέιεπζεο πνπ ελέθξηλε ηηο Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο. Ν ηξφπνο θαη ν 

ηφπνο θαηαβνιήο αλαθνηλψλεηαη κέζσ ηνπ Ρχπνπ. Ρν δηθαίσκα είζπξαμεο ηνπ κεξίζκαηνο παξαγξάθεηαη θαη ην 

αληίζηνηρν πνζφ πεξηέξρεηαη ζην Γεκφζην κεηά ηελ παξέιεπζε 5 εηψλ απφ ην ηέινο ηνπ έηνπο, θαηά ην νπνίν 

ελέθξηλε ηε δηαλνκή ηνπ ε Γεληθή Ππλέιεπζε.  

• ην δηθαίσκα αλάιεςεο ηεο εηζθνξάο θαηά ηελ εθθαζάξηζε ή, αληίζηνηρα, ηεο απφζβεζεο θεθαιαίνπ πνπ αληηζηνηρεί 

ζηε κεηνρή, εθφζνλ απηφ απνθαζηζζεί απφ ηε Γεληθή Ππλέιεπζε,  
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• ην δηθαίσκα πξνηίκεζεο ζε θάζε αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξίαο κε κεηξεηά θαη ηελ αλάιεςε λέσλ 

κεηνρψλ,  

• ην δηθαίσκα ιήςεο αληηγξάθνπ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη ησλ εθζέζεσλ ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ θαη ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηεο Δηαηξίαο.  

• ην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηε Γεληθή Ππλέιεπζε, ην νπνίν εμεηδηθεχεηαη ζηα εμήο επηκέξνπο δηθαηψκαηα: 

λνκηκνπνίεζεο, παξνπζίαο, ζπκκεηνρήο ζηηο ζπδεηήζεηο, ππνβνιήο πξνηάζεσλ ζε ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, 

θαηαρψξεζεο ησλ απφςεσλ ζηα πξαθηηθά θαη ςήθνπ.  

• Ζ Γεληθή Ππλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηεο Δηαηξίαο δηαηεξεί φια ηα δηθαηψκαηά ηεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθθαζάξηζεο.  

Ζ επζχλε ησλ κεηφρσλ ηεο Δηαηξίαο πεξηνξίδεηαη ζηελ νλνκαζηηθή αμία ησλ κεηνρψλ πνπ θαηέρνπλ.  

II.  Ξεξηνξηζκνί ζηε κεηαβίβαζε ησλ κεηνρώλ ηεο Δηαηξίαο  

Ζ κεηαβίβαζε ησλ κεηνρψλ ηεο Δηαηξίαο γίλεηαη φπσο νξίδεη ν Λφκνο θαη δελ πθίζηαληαη εθ ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο 

πεξηνξηζκνί ζηε κεηαβίβαζή ηνπο, δεδνκέλνπ κάιηζηα φηη πξφθεηηαη γηα άπιεο κεηνρέο εηζεγκέλεο ζην Σξεκαηηζηήξην 

Αζελψλ.  

III. Πεκαληηθέο άκεζεο ή έκκεζεο ζπκκεηνρέο θαηά ηελ έλλνηα ησλ άξζξσλ 9 θαη 11 ηνπ 

Λ.3556/2007 

Ρελ 31.12.2012 νη θαησηέξσ κέηνρνη θαηείραλ πνζνζηφ κεγαιχηεξν ηνπ 5% ηνπ ζπλφινπ ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ 

ηεο Δηαηξίαο: Linnaeus Capital Partners BV 18,92%, Corinthos Holding LTD 14,56%, Γξππηψηεο Γεψξγηνο ηνπ 

Δπζηξαηίνπ 13,14% θαη Marven Enterprises Company Ltd 9.25%.  

Κεηνρέο παξέρνπζεο εηδηθά δηθαηώκαηα ειέγρνπ  

Γελ πθίζηαληαη κεηνρέο ηεο Δηαηξίαο πνπ παξέρνπλ ζηνπο θαηφρνπο ηνπο εηδηθά δηθαηψκαηα ειέγρνπ.  

IV. Ξεξηνξηζκνί ζην δηθαίσκα ςήθνπ  

Γελ πξνβιέπνληαη ζην θαηαζηαηηθφ ηεο Δηαηξίαο πεξηνξηζκνί ηνπ δηθαηψκαηνο ςήθνπ πνπ απνξξένπλ απφ ηηο κεηνρέο 

ηεο.  

V. Ππκθσλίεο κεηόρσλ ηεο Δηαηξίαο  

Γελ έρεη πεξηέιζεη ζε γλψζε ηεο εηαηξίαο χπαξμε ζπκθσληψλ κεηαμχ ησλ κεηφρσλ ηεο, νη νπνίεο ζπλεπάγνληαη 

πεξηνξηζκνχο ζηε κεηαβίβαζε ησλ κεηνρψλ ηεο ή ζηελ άζθεζε ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ πνπ απνξξένπλ απφ ηηο 

κεηνρέο ηεο.  

VI. Θαλόλεο δηνξηζκνύ θαη αληηθαηάζηαζεο κειώλ Γ.Π. θαη ηξνπνπνίεζεο θαηαζηαηηθνύ  
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Νη θαλφλεο πνπ πξνβιέπεη ην θαηαζηαηηθφ ηεο Δηαηξίαο γηα ην δηνξηζκφ θαη ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ κειψλ ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηεο θαη ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ δηαηάμεψλ ηνπ δελ δηαθνξνπνηνχληαη απφ ηα πξνβιεπφκελα 

ζηνλ Θ.Λ. 2190/1920.  

VII. Αξκνδηόηεηα ηνπ Γ.Π. γηα ηελ έθδνζε λέσλ ή γηα ηελ αγνξά ηδίσλ κεηνρώλ  

Πχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 13 παξ. 1 ζηνηρ. β) ηνπ Θ.Λ. 2190/1920, ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηεο Δηαηξίαο 

έρεη ην δηθαίσκα, θαηφπηλ ζρεηηθήο απφθαζεο ηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο πνπ ππφθεηηαη ζηηο δηαηππψζεηο δεκνζηφηεηαο 

ηνπ άξζξνπ 7β ηνπ Θ.Λ. 2190/1920, λα απμάλεη ην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Δηαηξίαο κε ηελ έθδνζε λέσλ κεηνρψλ, κε 

απφθαζή ηνπ πνπ ιακβάλεηαη κε πιεηνςεθία ηνπιάρηζηνλ ησλ δχν ηξίησλ (2/3) ηνπ ζπλφινπ ησλ κειψλ ηνπ. Πηελ 

πεξίπησζε απηή, ην κεηνρηθφ θεθάιαην κπνξεί λα απμάλεηαη κέρξη ην πνζφ ηνπ θεθαιαίνπ πνπ είλαη θαηαβιεκέλν 

θαηά ηελ εκεξνκελία πνπ ρνξεγήζεθε ζην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ε ελ ιφγσ εμνπζία απφ ηε Γεληθή Ππλέιεπζε. Ζ σο 

άλσ εμνπζία ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ κπνξεί λα αλαλεψλεηαη απφ ηε Γεληθή Ππλέιεπζε γηα ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ 

δελ ππεξβαίλεη ηελ πεληαεηία γηα θάζε αλαλέσζε.  

VIII. Πεκαληηθέο ζπκθσλίεο πνπ ηίζεληαη ζε ηζρύ, ηξνπνπνηνύληαη ή ιήγνπλ ζε πεξίπησζε 

αιιαγήο ειέγρνπ θαηόπηλ δεκόζηαο πξόηαζεο  

Γελ πθίζηαληαη ζπκθσλίεο, νη νπνίεο ηίζεληαη ζε ηζρχ, ηξνπνπνηνχληαη ή ιήγνπλ ζε πεξίπησζε αιιαγήο ζηνλ έιεγρν 

ηεο Δηαηξίαο θαηφπηλ δεκφζηαο πξφηαζεο.  

IX. Ππκθσλίεο κε κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ ή ην πξνζσπηθό ηεο Δηαηξίαο  

Γελ ππάξρνπλ ζπκθσλίεο ηεο Δηαηξίαο κε κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηεο ή κε ην πξνζσπηθφ ηεο, νη νπνίεο λα 

πξνβιέπνπλ ηελ θαηαβνιή απνδεκίσζεο εηδηθά ζε πεξίπησζε παξαίηεζεο ή απφιπζεο ρσξίο βάζηκν ιφγν ή 

ηεξκαηηζκνχ ηεο ζεηείαο ή ηεο απαζρφιεζήο ηνπο εμαηηίαο δεκφζηαο πξφηαζεο. 

 

Αζήλα 28 Καξηίνπ 2013 

Ν Ξξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ 

 

Βαζίιεηνο Θ. Πηεθαλήο 
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Δ. Ετήςιεσ Οικονομικέσ Καταςτάςεισ 

Νη ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο εγθξίζεθαλ απφ ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηεο «ΗΣΘΝΡΟΝΦΔΗΑ ΠΔΙΝΛΡΑ 

Α.Δ.Γ.Δ.» ζηηο 28/03/2013 θαη έρνπλ δεκνζηνπνηεζεί κε ηελ αλάξηεζή ηνπο ζην δηαδίθηπν, ζηε δηεχζπλζε 

www.selonda.com  θαζψο θαη ζηνλ δηαδηθηπαθφ ρψξν ηνπ ΣΑ, φπνπ θαη ζα παξακείλνπλ ζηελ δηάζεζε ηνπ 

επελδπηηθνχ θνηλνχ γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) εηψλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο ζπληάμεσο θαη 

δεκνζηνπνηήζεψο ηνπο. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ηα δεκνζηεπζέληα ζηνλ Ρχπν ζπλνπηηθά νηθνλνκηθά ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ 

ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ζηνρεχνπλ ζην λα παξάζρνπλ ζηνλ αλαγλψζηε  κία γεληθή ελεκέξσζε γηα ηελ 

νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο εηαηξείαο θαη ηνπ νκίινπ, αιιά δελ παξέρνπλ ηελ νινθιεξσκέλε 

εηθφλα ηεο νηθνλνκηθήο ζέζεο, ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ επηδφζεσλ θαη ησλ ηακηαθψλ ξνψλ  ηεο Δηαηξίαο θαη ηνπ 

Νκίινπ, ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή  Ξξφηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο .  

 

 

http://www.selonda.com/
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1. Κατάςταςη Οικονομικήσ Θέςησ    

 



 

 

Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο γηα ηελ πεξίνδν από 
 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2011                        

                  

54 

                            

2. Κατάςταςη Συνολικού Ειςοδήματοσ  
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3. Ενοποιημένη κατάςταςη μεταβολών ιδίων κεφαλαίων 
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4. Κατάςταςη μεταβολών ιδίων κεφαλαίων Μητρικήσ Εταιρείασ 
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5. Κατάςταςη ταμειακών ροών (έμμεςη μέθοδοσ) 
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6. Οικονομικέσ πληροφορίεσ κατά τομέα 

Υο επηρεηξεκαηηθφο ηνκέαο νξίδεηαη κία νκάδα πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ιεηηνπξγηψλ πνπ παξέρνπλ πξντφληα θαη 

ππεξεζίεο, ηα νπνία ππφθεηληαη ζε δηαθνξεηηθνχο θηλδχλνπο θαη απνδφζεηο απφ εθείλα άιισλ επηρεηξεκαηηθψλ 

ηνκέσλ.  Υο γεσγξαθηθφο ηνκέαο, νξίδεηαη κία γεσγξαθηθή πεξηνρή, ζηελ νπνία παξέρνληαη πξντφληα θαη ππεξεζίεο 

θαη ε νπνία ππφθεηηαη ζε δηαθνξεηηθνχο θηλδχλνπο θαη απνδφζεηο απφ άιιεο πεξηνρέο. 

Ξξσηεύσλ ηνκέαο πιεξνθόξεζεο – επηρεηξεκαηηθνί ηνκείο 

Θαηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2012 ν κηινο δηαρσξίδεηαη ζηνπο θαησηέξσ επηρεηξεκαηηθνχο ηνκείο: 

(1) Ρνκέαο Ηρζπνθαιιηέξγεηαο – Ξαξαγσγή & δηάζεζε γφλνπ θαη ηρζχσλ  

(2) Ρνκέαο Δκπνξίαο ηρζχσλ, γφλνπ , ινηπψλ απνζεκάησλ θαη ππεξεζηψλ 

(3) Ρνκέαο Ξαξαγσγήο πψιεζεο ηρζπνηξνθψλ 

Ρα απνηειέζκαηα ηνπ Νκίινπ γηα ηελ πεξίνδν απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ έσο ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2012 αλαιχνληαη σο 

εμήο: 

Ν ινγαξηαζκφο «Δπίπησζε επηκέηξεζεο βηνινγηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ» ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ πνπ 

παξνπζηάδεηαη  γηα πξψηε θνξά, πξνθχπηεη απφ ηελ αθαίξεζε ησλ πνζψλ «Θέξδε ή δεκηέο απφ ηελ κεηαβνιή ζηελ 

εχινγε αμία ησλ βηνινγηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ» κε ηηο πσιήζεηο ησλ βηνινγηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο 

αληίζηνηρεο πεξηφδνπ. 

Ζ αλάιπζε ησλ εηήζησλ απνηειεζκάησλ θαηά ηνκέα δξαζηεξηφηεηαο είλαη: 

 

Ξξσηεύσλ ηύπνο παξνπζίαζεο

Απνηειέζκαηα ηνκέα ηελ 31/12/2012 Ηρζπνθαιιηέξγεηα Δκπνξία Ηρζπνηξνθέο Ινηπέο πεξεζίεο Πύλνιν

Ξσιήζεηο 103.604.542 16.657.366 13.188.413 269.775 133.720.095

Ξσιήζεηο ζε άιινπο ηνκείο 0 0 0 0 0

Θαζαξέο πσιήζεηο 103.604.542 16.657.366 13.188.413 269.775 133.720.095

Θέξδε εθκέηαιιεπζεο

Δπίδξαζε απφ ηε κεηαβνιή ζηελ εχινγε αμία ησλ βηνινγηθψλ ζηνηρείσλ 7.980.273 0 0 0 7.980.273

Θφζηνο πιηθψλ/απνζεκάησλ -57.830.115 -14.581.651 -8.616.884 -250.348 -81.278.998

Ξαξνρέο ζην πξνζσπηθφ -15.759.860 -1.026.110 -670.118 -198.686 -17.654.773

Απνζβέζεηο ελζψκαησλ θαη άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη απνκείσζε 

κε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ
-3.261.999 -99.200 -841.318 -29.067 -4.231.584

Ινηπά έμνδα -25.700.065 -930.842 -1.930.962 192.292 -28.369.577

Ιεηηνπξγηθό απνηέιεζκα ηνκέα 9.032.777 19.562 1.129.131 -16.035 10.165.436

Άιια έζνδα/έμνδα -352.534 -56.680 -44.876 -918 -455.007

Ινηπά Σξεκαηννηθνλνκηθά απνηειέζκαηα

Σξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα 323.556 0 131.756 0 455.312

Σξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα -9.529.310 -1.354.934 -2.951.895 -27.983 -13.864.122

Απνηειέζκαηα επελδπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ -3.843.084 0 0 0 -3.843.084

Κεξίδην ηεο νηθνλνµηθήο νληφηεηαο απφ θέξδε /δεκίεο  απφ  εηαηξείεο πνπ 

παξαθνινπζνχληαη µε ηε µέζνδν ηεο θαζαξήο ζέζεο -1.090.934
0 0

-1.090.934

Εεκηέο απφ Ξψιεζε Ππκκεηνρψλ 47.331 0 0 0 47.331

Απνκείσζε Δπελδπηηθψλ Αθηλήησλ -646.697 0 0 0 -646.697

Θέξδε Ξξν Φόξσλ -6.058.896 -1.392.051 -1.735.884 -44.936 -9.231.767

Φφξνο Δηζνδήκαηνο/Αλαβαιιφκελνη θφξνη -3.745.011 0 -334.429 247.355 -3.832.085

Θέξδε πεξηόδνπ -9.803.907 -1.392.051 -2.070.312 202.419 -13.063.851

Ξεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ππνρξεώζεηο ηελ 31/12/2012 Ηρζπνθαιιηέξγεηα Δκπνξία Ηρζπνηξνθέο Ινηπέο πεξεζίεο Πύλνιν

Ξεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνκέα 95.945.945 15.426.029 12.213.507 249.833 123.835.314

Δπελδχζεηο ζε ζπγαηξηθέο εηαηξείεο/ζπγγελείο 1.313.495 211.182 167.202 3.420 1.695.299

Δπελδπηηθφ ραξηνθπιάθην & ινηπά ρξεκαη/θά ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ 

απνηηκψκελα ζηελ εχινγε αμία κέζσ ΘΑΣ
0 0 0 0 0

Κε θαηαλεκφκελα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 130.075.502 20.913.322 16.558.052 338.702 167.885.579

Πύλνιν πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ 227.334.942 36.550.533 28.938.761 591.955 293.416.192

πνρξεψζεηο 198.120.431 31.853.473 25.219.879 515.884 255.709.666

Κε θαηαλεκφκελεο ππνρξεψζεηο 0

Πύλνιν ππνρξεώζεσλ 198.120.431 31.853.473 25.219.879 515.884 255.709.666  
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Απνηειέζκαηα ηνκέα ηελ 31/12/2011 Ηρζπνθαιιηέξγεηα Δκπνξία Ηρζπνηξνθέο Ινηπέο πεξεζίεο Πύλνιν

Ξσιήζεηο 97.596.944 77.368.536 40.678.332 4.187.905 219.831.717

Ξσιήζεηο ζε άιινπο ηνκείο -4.896.043 -53.040.371 -29.652.876 -3.537.779 -91.127.069

Θαζαξέο πσιήζεηο 92.700.901 24.328.165 11.025.456 650.126 128.704.648

Θέξδε εθκέηαιιεπζεο

Δπίδξαζε απφ ηε κεηαβνιή ζηελ εχινγε αμία ησλ βηνινγηθψλ ζηνηρείσλ -41.446.632 0 0 0 -41.446.632

Θφζηνο πιηθψλ/απνζεκάησλ -45.189.337 -16.203.386 -4.829.355 17.781 -66.204.297

Ξαξνρέο ζην πξνζσπηθφ -11.969.057 -2.579.253 -715.921 -217.136 -15.481.367

Απνζβέζεηο ελζψκαησλ θαη άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη απνκείσζε 

κε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ
-3.054.570 -187.231 -762.122 -337.571 -4.341.494

Ινηπά έμνδα -22.021.157 -2.152.403 -1.499.906 325.435 -25.348.031

Ιεηηνπξγηθό απνηέιεζκα ηνκέα -30.979.852 3.205.892 3.218.152 438.635 -24.117.173

Άιια έζνδα/έμνδα -4.842.920 -603.611 1.608.729 -2.755 -3.840.557

Ινηπά Σξεκαηννηθνλνκηθά απνηειέζκαηα

Σξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα 48.985 0 132.920 65 181.970

Σξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα -8.408.045 -841.904 -3.474.536 -416.711 -13.141.196

Απνηειέζκαηα επελδπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ -4.310.605 24.240 -4.286.365

Κεξίδην ηεο νηθνλνµηθήο νληφηεηαο απφ θέξδε /δεκίεο  απφ  εηαηξείεο πνπ 

παξαθνινπζνχληαη µε ηε µέζνδν ηεο θαζαξήο ζέζεο
-3.817.953 0 0 -3.817.953

Εεκηέο απφ Ξψιεζε Ππκκεηνρψλ -193.397 -193.397

Θέξδε/δεκηέο απνηίκεζεο ζηελ Δχινγε αμία Σξεκαηνηθνλνκηθψλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ
-2.882.000 -2.882.000

Θέξδε Ξξν Φόξσλ -52.503.787 1.760.377 1.509.505 -2.862.766 -52.096.671

Φφξνο Δηζνδήκαηνο/Αλαβαιιφκελνη θφξνη 5.483.711 -207.224 562.584 5.839.071

Θέξδε πεξηόδνπ -47.020.076 1.760.377 1.302.281 -2.300.182 -46.257.600

Ξεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ππνρξεώζεηο ηελ 31/12/2011 Ηρζπνθαιιηέξγεηα Δκπνξία Ηρζπνηξνθέο Ινηπέο πεξεζίεο Πύλνιν

Ξεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνκέα 24.097.444 85.497 11.074.369 19.951.492 55.208.802

Δπελδχζεηο ζε ζπγαηξηθέο εηαηξείεο/ζπγγελείο 10.296.333 951.860 11.248.193

Δπελδπηηθφ ραξηνθπιάθην & ινηπά ρξεκαη/θά ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ 

απνηηκψκελα ζηελ εχινγε αμία κέζσ ΘΑΣ
0

Κε θαηαλεκφκελα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 140.732.677 1.204.007 59.831.590 1.366.080 203.134.354

Πύλνιν πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ 175.126.454 1.289.504 70.905.959 22.269.432 269.591.349

πνρξεψζεηο 172.373.289 1.254.584 42.466.230 8.134.498 224.228.601

Κε θαηαλεκφκελεο ππνρξεψζεηο

Πύλνιν ππνρξεώζεσλ 69.859.098 1.288.969 43.524.728 10.080.879 124.753.674  

 

Γεπηεξεύσλ ηνκέαο πιεξνθόξεζεο – γεσγξαθηθνί ηνκείο 

 

Ζ έδξα ηνπ Νκίινπ είλαη ε Διιάδα.  Νη πεξηνρέο δξαζηεξηνπνίεζεο ηεο εηαηξίαο είλαη ε Διιάδα, ρψξεο ηεο 

Δπξσδψλεο θαη Ακεξηθή, Ρνπξθία θαη ινηπέο ρψξεο.  

Νη πσιήζεηο αλά γεσγξαθηθφ ηνκέα γηα ηελ πεξίνδν απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ έσο ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ  2012 θαη γηα 

ηελ ρξήζε ηνπ 2011 αλαιχνληαη σο εμήο : 

 

01.01.2012 -31.12.2012 ΓΝΛΝΠ ΗΣΘΔΗΠ ΡΟΝΦΔΠ ΙΝΗΞΑ ΠΛΝΙΝ

ΔΟΩΕΩΛΖ 44.370 80.273.653 0 1.477.932 81.795.955

ΔΙΙΑΓΑ 7.166.374 17.527.996 13.161.107 202.198 38.057.675

ΙΝΗΞΔΠ ΣΩΟΔΠ 914.970 12.897.864 27.306 26.326 13.866.466

Πύλνιν 8.125.714 110.699.513 13.188.413 1.706.456 133.720.096

01.01.2011 -31.12.2011 ΓΝΛΝΠ ΗΣΘΔΗΠ ΡΟΝΦΔΠ ΙΝΗΞΑ ΠΛΝΙΝ

ΔΟΩΕΩΛΖ 14.750 85.022.191 0 1.891.616 86.928.557

ΔΙΙΑΓΑ 6.553.948 13.964.200 12.819.003 449.791 33.786.942

ΙΝΗΞΔΠ ΣΩΟΔΠ 769.800 9.506.846 0 110.827 10.387.473

Πύλνιν 7.338.498 108.493.237 12.819.003 2.452.234 131.102.972

ΝΚΗΙΝΠ

ΝΚΗΙΝΠ
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01.01.2012 -31.12.2012 ΓΝΛΝΠ ΗΣΘΔΗΠ ΡΟΝΦΔΠ ΙΝΗΞΑ ΠΛΝΙΝ

ΔΟΩΕΩΛΖ 44.370 64.706.156 0 0 64.750.526

ΔΙΙΑΓΑ 8.015.983 16.019.875 3.214.536 252.845 27.503.239

ΙΝΗΞΔΠ ΣΩΟΔΠ 833.970 9.916.736 150 26.326 10.777.182

Πύλνιν 8.894.323 90.642.767 3.214.686 279.171 103.030.947

01/01-31/12/2011 ΓΝΛΝΠ ΗΣΘΔΗΠ ΡΟΝΦΔΠ ΙΝΗΞΑ ΠΛΝΙΝ

ΔΟΩΕΩΛΖ 14.750 37.719.306 0 2.272 37.736.328

ΔΙΙΑΓΑ 10.671.871 43.451.893 1.868.027 55.991.791

ΙΝΗΞΔΠ ΣΩΟΔΠ 13.800 9.506.846 0 110.827 9.631.472

Πύλνιν 10.700.421 90.678.044 0 1.981.126 103.359.592

ΔΡΑΗΟΗΑ

ΔΡΑΗΟΔΗΑ

 

 

Ν θαζαξφο εμαγσγηθφο ραξαθηήξαο ζηνλ βαζηθφ ηνκέα δξαζηεξηφηεηαο,  πνπ θηάλεη ζε πνζνζηφ πιένλ 88% είλαη 

απφ ηα βαζηθά πιενλεθηήκαηα ηεο αλάπηπμεο ηνπ Νκίινπ θαη ζηελ θξίζηκε γηα ηελ Διιεληθή νηθνλνκία ζπγθπξία, ελψ 

νη εμαγσγέο ζην βαζηθφ θιάδν ηεο πψιεζεο ησλ πξνηφλησλ ηρζχσλ έθηαζαλ ζηελ ρξήζε ηνπ 2012 ζην επίπεδν ηνπ 

91,69% έλαληη 86,99% ηεο πξνεγνχκελεο ρξήζεο.      
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7. Γενικέσ Πληροφορίεσ  
 

Ζ κεηξηθή εηαηξία «ΗΣΘΝΡΟΝΦΔΗΑ ΠΔΙΝΛΡΑ Α.Δ.Γ.Δ.» Δηαηξία ηδξχζεθε ην 1990 κε ηε λνκηθή κνξθή ηεο 

αλψλπκεο εηαηξίαο θαη ηελ επσλπκία  “ΗΣΘΝΡΟΝΦΔΗΑ ΠΔΙΝΛΡΑ ΑΛΥΛΚΝΠ ΔΡΑΗΟΗΑ ΓΔΥΟΓΗΘΥΛ 

ΔΘΚΔΡΑΙΙΔΠΔΥΛ” (ΦΔΘ 4511/31.12.90). Ξξνέθπςε απφ ηε ζπγρψλεπζε ησλ εηαηξηψλ “Ηρζπνηξνθεία ΠΔΙΝΛΡΑ 

Δ.Ξ.Δ.” θαη “ΠΔΙΝΛΡΑ Ηρζπνηξνθηθή Δ.Ξ.Δ.” θαη ηελ ηαπηφρξνλε κεηαηξνπή ηεο θάζε κία απφ απηέο ζε αλψλπκε 

εηαηξία. Ζ  Δηαηξεία έρεη έδξα ην Γήκν Αζελαίσλ, Λαπάξρνπ Ληθνδήκνπ 30, ε δηάξθεηά ηεο αξρηθά νξίζζεθε ζε 50 

έηε, ην site είλαη www.selonda.com θαη είλαη εηζεγκέλε ζην Σξεκαηηζηήξην Αζελψλ (θαηεγνξία Κεζαίαο θαη 

Κηθξήο θεθαιαηνπνίεζεο). Νη ελ ιφγσ νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο εγθξίζεθαλ απφ ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηελ 

29.03.2012. 

Ζ Γηνίθεζε ηεο εηαηξείαο θαη νη δηνηθεηηθέο ππεξεζίεο ηεο εηαηξείαο είλαη ζηα γξαθεία ηεο Αζήλαο ζηελ Ξιάθα, 

Λαπάξρνπ Ληθνδήκνπ 30.  

Νη εγθαηαζηάζεηο ησλ ηρζπνγελλεηηθψλ ζηαζκψλ ηεο Δηαηξίαο βξίζθνληαη ζηελ πεξηνρή Καλάγνπιε ηνπ Λ. Φσθίδνο 

(πξψελ RIOPESCA AE.B.E.), 520ρικ. απφ ηελ Αζήλα, ζηελ πεξηνρή Ισξίδα Παγηάδαο ηνπ Λ. Θεζπξσηίαο (πξψελ 

ΡΟΗΡΥΛ Α.Δ.Η) θαη ζηα Ταρλά Λ. Δπβνίαο. 

Νη ζαιάζζηεο εγθαηαζηάζεηο εθηξνθήο βξίζθνληαη ζηνλ ξκν Πειφληα, Λήζν Ξέηξν, Λήζν Νβξηφ  (Λνκνχ 

Θνξηλζίαο), ξκν Βνπξιηάο , Λήζνπ Ξιαηεηά (Λνκνχ Αξγνιίδαο) ,ζηε ζέζε Νξζνιίζη, Φνπζθί θαη Θαιακάθη  (Λνκνχ 

Αξθαδίαο), ζηνλ ξκν Θνχξακν, Παγηάδα θαη Ξαγαληά (Λνκνχ Θεζπξσηίαο) θαη ζηνλ Αζηαθφ Αηησιναθαξλαλίαο.  

Ιφγσ ησλ θνηλψλ εθηξνθψλ κε άιινπο παξαγσγνχο έρεη αλαπηχμεη κνλάδεο εθηξνθήο ζηνλ Αζηαθφ – 

Αηησιναθαξλαλίαο,  ζηελ Θάιπκλν θαη ζηελ Δχβνηα. 

Πηηο εγθαηαζηάζεηο πεξηιακβάλνληαη θαη ζπζθεπαζηήξηα θαη κνλάδεο ηππνπνίεζεο ζηελ Λέα Δπίδαπξν Αξγνιίδαο,  

ζην Θξαλίδη Αξγνιίδνο, θαη ζηελ Παγηάδα Θεζπξσηίαο. Δπίζεο ε δηαλνκή-δηάζεζε πξνο ηελ Διιάδα θαη ην Δμσηεξηθφ 

γίλεηαη βαζηθά απφ εγθαηαζηάζεηο εηαηξείαο logistic ζηνλ Αζπξφππξγν. 

Ζ κεηξηθή εηαηξία «ΗΣΘΝΡΟΝΦΔΗΑ ΠΔΙΝΛΡΑ Α.Δ.Γ.Δ.» κε ηνλ δηαθξηηηθφ ηίηιν «ΠΔΙΝΛΡΑ ΑΔ» κε δξαζηεξηφηεηα 

ηελ παξαγσγή-εθηξνθή θαη πψιεζε πξντφλησλ κεζνγεηαθήο ηρζπνθαιιηέξγεηαο (γφλν, ςάξη) έρεη ηηο θαησηέξσ 

ζπγαηξηθέο θαη ζπλδεδεκέλεο εηαηξείεο :  

AQUAVEST ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΗΑ EΞΔΛΓΠΔΩΛ ΓΑΡΝΘΑΙΙΗΔΟΓΔΗΩΛ ΘΑΗ ΔΘΚΔΡΑΙΙΔΠΔΩΛ 

ΑΘΗΛΖΡΩΛ, κε πνζνζηφ άκεζεο ζπκκεηνρήο 100% . Ζ εηαηξεία Ζ AQUAVEST ηδξχζεθε ην 1989. Βαζηθή 

δξαζηεξηφηεηά ηεο απνηειεί ε παξνρή ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ θαη ε πινπνίεζε επελδχζεσλ ζε εηαηξίεο 

ηρζπνθαιιηεξγεηψλ 

SELONDA INTERNATIONAL LTD, κε πνζνζηφ άκεζεο ζπκκεηνρήο 100%. H εηαηξεία ηδξχζεθε ην 1996 σο 

ηδησηηθή εηαηξία ζχκθσλα κε ην Λφκν πεξί Δηαηξηψλ θαη κε έδξα ηε λήζν Jersey (Ρδέξζευ) ζηελ πεξηνρή ησλ 

Channel Islands ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ. Αληηθείκελν ηεο είλαη ε πξαγκαηνπνίεζε νπνηνλδήπνηε επηρεηξεκαηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ ζε νπνηνδήπνηε κέξνο ηνπ θφζκνπ. 

ΑΘΝΑΛΔΡ Α.Δ. κε πνζνζηφ άκεζεο ζπκκεηνρήο 89,32% θαη έκκεζεο 1,10%. H εηαηξεία  ηδξχζεθε ην 1999. Ζ 

δξαζηεξηφηεηα ηεο εηαηξείαο ζήκεξα είλαη ε ζπκκεηνρή ζε άιιεο εηαηξίεο ηνπ θιάδνπ ή ε ίδξπζε θνηλνπξαμηψλ, θαη 

http://www.selonda.com/
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νη κειέηεο γηα ηελ αλάπηπμε πξνγξακκάησλ έξεπλαο ζηελ ηρζπνθαιιηέξγεηα.  

ΞΝΙΔΚΑΟΣΑ ΔΞΗΓΑΟΝΠ Α.Δ. κε πνζνζηφ άκεζεο θαη έκκεζεο ζπκκεηνρήο 100%. H εηαηξεία ηδξχζεθε ην 1986. 

Αληηθείκελν ησλ εξγαζηψλ ηεο είλαη ε εθκεηάιιεπζε αθηλήησλ θαη ε εθκεηάιιεπζε ηνπξηζηηθψλ αθηλήησλ.  

ΘΑΡΑΓΡΗΘΑ ΞΑΟΘΑ Α.Δ. κε πνζνζηφ άκεζεο ζπκκεηνρήο 90,94%. Ζ Δηαηξία, ηδξχζεθε  ην 2005 , κε αληηθείκελν 

ηελ ηνπξηζηηθή εθκεηάιιεπζε θαηαδπηηθψλ πάξθσλ ζηελ Διιεληθή Δπηθξάηεηα. 

ΒΗΙΙΑ ΞΟΔΠΗΔ ΑΔ κε πνζνζηφ άκεζεο ζπκκεηνρήο 100%. Ζ Δηαηξία, ηδξχζεθε  ην 1990 κε ζθνπφ ηελ  ίδξπζε θαη 

αγνξά εθκεηάιιεπζε ζηελ Διιάδα θαη ζηελ αιινδαπή μελνδνρείσλ, κνηέιο, κπαλγθαιφνπο, θάκπηλγθο, 

δηακεξηζκάησλ θαη βηιιψλ επί ηδηφθηεησλ ή κε αθηλήησλ φπσο εηδηθφηεξα πεξηγξάθεηαη ζην θαηαζηαηηθφ ηεο. 

INTERNATIONAL AQUA TECH LTD, κε πνζνζηφ άκεζεο ζπκκεηνρήο 89,34%. Ζ Δηαηξία ηδξχζεθε ην  1992, έρεη 

έδξα ζηελ Αγγιία-Νπαιία θαη είλαη εηαηξεία κειεηψλ, θαηαζθεπήο - ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο  ζπζηεκάησλ λεξνχ. 

ΞΔΟΠΔΠ ΞΟΝΪΝΛΡΑ  ΔΗΓΗΘΖΠ ΓΗΑΡΟΝΦΖΠ Α.Β.Δ.Δ, κε πνζνζηφ άκεζεο ζπκκεηνρήο 41,34%. Ζ Δηαηξία  

ηδξχζεθε ην έηνο 1968, κε θχξην ζθνπφ ηελ παξαζθεπή θαη ε δηάζεζε παληφο είδνπο θηελνηξνθψλ, πηελνηξνθψλ, 

ηρζπνηξνθψλ θαη ηξνθψλ γηα νηθηαθά δψα (pet) θαζψο θαη ηελ εκπνξία απηψλ, θαζψο θαη ηελ εθκεηάιιεπζε 

ηρζπνηξνθείσλ.  

AEGEAN AS κε πνζνζηφ άκεζεο ζπκκεηνρήο 79,02%. Ζ Δηαηξία, ηδξχζεθε ην 1995 θαη έρεη έδξα ην Bodrum ζηελ 

Ρνπξθία κε αληηθείκελν ηελ εθηξνθή θαη δηάζεζε κεζνγεηαθψλ εηδψλ ςαξηψλ θαζψο θαη ηελ παξαγσγή γφλνπ.  

EUROFISH GB LTD, κε πνζνζηφ άκεζεο ζπκκεηνρήο 30,00%. Ζ Δηαηξία έρεη έδξα ζηελ Αγγιία-Νπαιία θαη είλαη 

εκπνξίαο ηρζχσλ θαη ηξνθίκσλ γεληθφηεξα. 

BLUE FIN TUNA HELLAS  ΑΔ κε πνζνζηφ άκεζεο ζπκκεηνρήο 25,00%. Ζ Δηαηξία ηδξχζεθε ην 2003 κε αληηθείκελν 

ηελ ζπιινγή δσληαλψλ ςαξηψλ ηφλνπ θαη ηελ εθηξνθή-πψιεζε ηνπ  ςαξηνχ ηφλλνπ. 

ΘΝΗΛΝΞΟΑΜΗΑ ΛΝΡΗΝ ΔΒΝΗΑΠ Η, κε πνζνζηφ άκεζεο ζπκκεηνρήο 95,00%. Ζ Θνηλνπξαμία ηδξχζεθε ην 2005 

κε έξγν ηελ εθκεηάιιεπζε θαη δηαρείξηζε κνλάδαο εθηξνθήο ηρζχσλ. 

ΘΝΗΛΝΞΟΑΜΗΑ ΘΑΙΚΛΝ κε πνζνζηφ έκκεζεο ζπκκεηνρήο 99,90%. Ζ Θνηλνπξαμία ηδξχζεθε ην 2004 κε έξγν 

ηελ εθκεηάιιεπζε θαη δηαρείξηζε κνλάδαο εθηξνθήο ηρζχσλ. 

ΘΝΗΛΝΞΟΑΜΗΑ ΚΑΟΚΑΟΗ κε πνζνζηφ έκκεζεο ζπκκεηνρήο 30%. Ζ Θνηλνπξαμία ηδξχζεθε ην 2010 κε έξγν ηελ 

εθκεηάιιεπζε θαη δηαρείξηζε κνλάδαο εθηξνθήο ηρζχσλ. 

ΑΠΡΟΑΗΑ ΑΔΒΔ κε πνζνζηφ άκεζεο ζπκκεηνρήο 35,00%. Ζ Δηαηξία  ζπζηήζεθε ην 2005 κε ζθνπφ ηελ παξαγσγή - 

δηάζεζε θαη εκπνξία (εηζαγσγή – εμαγσγή) ηρζπνηξνθψλ, δσνηξνθψλ θαη ινηπψλ πξντφλησλ δηαηξνθήο δψσλ.  
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8   Πλαίςιο Κατάρτιςησ των Οικονομικών Καταςτάςεων  

Νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο (Νκίινπ θαη εηαηξείαο) έρνπλ ζπληαρζεί κε βάζεη ηελ αξρή ηνπ ηζηνξηθνχ θφζηνπο, ηελ 

αξρή ηεο ζπλέρηζεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο (going concern) ιακβάλνληαο ππφςε ηνλ θίλδπλν ξεπζηφηεηαο φπσο απηφο 

πεξηγξάθεηαη ζηελ Έθζεζε ηνπ Γ.Π. θαη είλαη ζχκθσλεο κε ηα Γηεζλή Ξξφηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο 

(ΓΞΣΑ) φπσο απηά έρνπλ εθδνζεί απφ ηελ Δπηηξνπή Γηεζλψλ Ινγηζηηθψλ Ξξνηχπσλ (IASB), θαζψο θαη ησλ 

εξκελεηψλ ηνπο, φπσο απηέο έρνπλ εθδνζεί απφ ηελ Δπηηξνπή Δξκελείαο Ξξνηχπσλ (I.F.R.I.C.) ηεο IASB. 

Ζ ζχληαμε νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα ΓΞΣΑ απαηηεί ηελ ρξήζε ινγηζηηθψλ εθηηκήζεσλ θαη θξίζεο ηεο 

δηνίθεζεο θαηά ηελ εθαξκνγή ησλ ινγηζηηθψλ αξρψλ ηνπ Νκίινπ. Πεκαληηθέο παξαδνρέο απφ ηελ δηνίθεζε γηα ηελ 

εθαξκνγή ησλ ινγηζηηθψλ κεζφδσλ ηνπ Νκίινπ έρνπλ επηζεκαλζεί φπνπ θξίλεηαη θαηάιιειν. 

Νη ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο εγθξίζεθαλ απφ ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηεο Δηαηξείαο ζηηο 28 

Καξηίνπ 2013.  

8.1 Δθαξκνγή λενεθδνζέλησλ θαη αλαζεσξεζέλησλ ινγηζηηθώλ πξνηύπσλ  

 

8.1.1 Λέα Ξξόηππα, Γηεξκελείεο, αλαζεσξήζεηο θαη ηξνπνπνηήζεηο πθηζηάκελσλ πξνηύπσλ ηα νπνία 

έρνπλ ηεζεί ζε ηζρύ θαη έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε  

Νη αθφινπζεο ηξνπνπνηήζεηο θαη Γηεξκελείεο ησλ ΓΞΣΑ εθδφζεθαλ απφ ην Ππκβνχιην Γηεζλψλ Ινγηζηηθψλ Ξξνηχπσλ 

(IASB) θαη ε εθαξκνγή ηνπο είλαη ππνρξεσηηθή απφ ηελ 01/01/2012 ή κεηαγελέζηεξα. Ρα ζεκαληηθφηεξα Ξξφηππα 

θαη Γηεξκελείεο αλαθέξνληαη αθνινχζσο: 

 Ρξνπνπνηήζεηο ΓΞΣΑ 7 «Σξεκαηννηθνλνκηθά Κέζα: Γλσζηνπνηήζεηο αλαθνξηθά κε ηηο 

γλσζηνπνηήζεηο κεηαθνξάο ρξεκαηννηθνλνκηθώλ κέζσλ (εθαξκόδεηαη γηα ηηο εηήζηεο πεξηόδνπο 

πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 01/07/2011) 

Πθνπφο ηεο ηξνπνπνίεζεο είλαη λα επηηξέςεη ζηνπο ρξήζηεο ησλ Νηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ λα βειηηψζνπλ ηελ 

θαηαλφεζή ηνπο αλαθνξηθά κε ηηο ζπλαιιαγέο κεηαθνξάο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, θαζψο θαη 

ησλ πηζαλψλ επηπηψζεσλ ησλ νπνηνλδήπνηε θηλδχλσλ πνπ κπνξεί λα παξακείλνπλ ζηελ νληφηεηα πνπ έρεη 

πξαγκαηνπνηήζεη ηε κεηαθνξά ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. Δπίζεο, ε ηξνπνπνίεζε απαηηεί 

πξφζζεηεο γλσζηνπνηήζεηο ζηελ πεξίπησζε πνπ έλα δπζαλάινγν πνζφ ησλ ζπλαιιαγψλ κεηαθνξάο έρεη 

πξαγκαηνπνηεζεί πξνο ην ηέινο ηεο πεξηφδνπ αλαθνξάο. Ν κηινο δελ αλακέλεη ε ηξνπνπνίεζε απηή λα έρεη 

επίδξαζε ζηηο ελνπνηεκέλεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο. Ζ παξνχζα ηξνπνπνίεζε εγθξίζεθε απφ ηελ Δπξσπατθή 

Έλσζε ηνλ Λνέκβξην ηνπ 2011. 

 Ρξνπνπνίεζε ηνπ ΓΙΞ 12 «Αλαβαιιόκελνο Φόξνο: Αλάθηεζε ησλ ππνθείκελσλ πεξηνπζηαθώλ 

ζηνηρείσλ» (εθαξκόδεηαη γηα ηηο εηήζηεο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2012) 
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Ρνλ Γεθέκβξην ηνπ 2010 εθδφζεθε ε παξνχζα ηξνπνπνίεζε ηνπ ΓΙΞ 12 «Φφξνη Δηζνδήκαηνο». Ζ ηξνπνπνίεζε απηή 

παξέρεη ρξήζηκεο νδεγίεο αλαθνξηθά κε ηηο πεξηπηψζεηο ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ απνηηκψκελα ζηηο εχινγεο αμίεο 

ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ ΓΙΞ 40 «Δπελδπηηθά αθίλεηα» ηα νπνία αλαθηψληαη κέζσ ηεο ρξήζεο ή κέζσ ηεο 

πψιεζήο ηνπο. Ζ ηξνπνπνίεζε εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2012. 

Ξξνγελέζηεξε εθαξκνγή επηηξέπεηαη. Ν κηινο δελ αλακέλεη ε ηξνπνπνίεζε απηή λα έρεη επίδξαζε ζηηο 

ελνπνηεκέλεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο. Ζ παξνχζα ηξνπνπνίεζε εγθξίζεθε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ηνλ 

Γεθέκβξην ηνπ 2012. 

 Ρξνπνπνίεζε ζην ΓΞΣΑ 1 «Ξξώηε Δθαξκνγή ησλ Γηεζλώλ Ξξνηύπσλ Σξεκαηννηθνλνκηθήο 

Αλαθνξάο» - Έληνλνο ππεξπιεζσξηζκόο / Αθαίξεζε ησλ ζηαζεξώλ εκεξνκεληώλ αλαθνξηθά κε 

ηνπο πηνζεηνύληεο γηα πξώηε θνξά ηα ΓΞΣΑ (εθαξκόδεηαη γηα ηηο εηήζηεο πεξηόδνπο πνπ 

μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 01/07/2011) 

Νη ζρεηηθέο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ ΓΞΣΑ 1 «Ξξψηε Δθαξκνγή ησλ Γηεζλψλ Ξξνηχπσλ Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο» 

εθδφζεθαλ ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2010. Νη ηξνπνπνηήζεηο αληηθαζηζηνχλ αλαθνξέο ζε ζηαζεξέο εκεξνκελίεο αλαθνξηθά 

κε ηνπο πηνζεηνχληεο γηα πξψηε θνξά ηα ΓΞΣΑ κε ηνλ νξηζκφ ηεο «εκεξνκελίαο κεηάβαζεο ζηα ΓΞΣΑ». Νξίδεη ηηο 

πξνυπνζέζεηο αλαθνξηθά κε ην πψο κία επηρείξεζε παξνπζηάδεη ηηο Νηθνλνκηθέο ηεο Θαηαζηάζεηο ζχκθσλα κε ηα 

ΓΞΣΑ κεηά απφ κία πεξίνδν, πνπ ε επηρείξεζε δελ κπνξνχζε λα ζπκκνξθσζεί κε ηηο απαηηήζεηο ησλ ΓΞΣΑ γηαηί ην 

ιεηηνπξγηθφ ηεο λφκηζκα ππφθεηλην ζε ζνβαξφ ππεξπιεζσξηζκφ. Νη ηξνπνπνηήζεηο εθαξκφδνληαη απφ ηελ 

01/07/2011. Ξξνγελέζηεξε εθαξκνγή επηηξέπεηαη. Ν κηινο δελ αλακέλεη ε ηξνπνπνίεζε απηή λα έρεη επίδξαζε 

ζηηο ελνπνηεκέλεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο. Ζ παξνχζα ηξνπνπνίεζε εγθξίζεθε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ηνλ 

Γεθέκβξην ηνπ 2012. 

8.1.2 Λέα Ξξόηππα, Γηεξκελείεο, αλαζεσξήζεηο θαη ηξνπνπνηήζεηο πθηζηάκελσλ Ξξνηύπσλ ηα νπνία 

δελ έρνπλ αθόκα ηεζεί ζε ηζρύ ή δελ έρνπλ εγθξηζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε 

Ρα αθφινπζα λέα Ξξφηππα θαη Αλαζεσξήζεηο Ξξνηχπσλ, αιιά θαη νη αθφινπζεο Γηεξκελείεο γηα ηα ππάξρνληα 

Ξξφηππα, έρνπλ δεκνζηεπζεί αιιά είηε δελ έρνπλ αθφκε ηεζεί ζε ηζρχ, είηε δελ έρνπλ εγθξηζεί απφ ηελ Δπξσπατθή 

Έλσζε. Ππγθεθξηκέλα: 

 Ρξνπνπνηήζεηο ζην ΓΙΞ 1 «Ξαξνπζίαζε ησλ Νηθνλνκηθώλ Θαηαζηάζεσλ» – Ξαξνπζίαζε 

ζηνηρείσλ ησλ ινηπώλ ζπλνιηθώλ εζόδσλ (εθαξκόδεηαη γηα ηηο εηήζηεο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ 

ηελ ή κεηά ηελ 01/07/2012) 

Ρνλ Ηνχλην ηνπ 2011, ην IASB πξνέβε ζηελ έθδνζε ησλ ηξνπνπνηήζεσλ ηνπ ΓΙΞ 1 «Ξαξνπζίαζε ησλ Νηθνλνκηθψλ 

Θαηαζηάζεσλ». Νη ηξνπνπνηήζεηο απηέο αλαθέξνληαη ζηνλ ηξφπν παξνπζίαζεο ζηνηρείσλ ησλ ινηπψλ ζπλνιηθψλ 

εζφδσλ. Νη αλσηέξσ ηξνπνπνηήζεηο έρνπλ εθαξκνγή γηα ηηο εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 

01/07/2012. Ν κηινο δελ αλακέλεη ε ηξνπνπνίεζε απηή λα έρεη επίδξαζε ζηηο ελνπνηεκέλεο Νηθνλνκηθέο 

Θαηαζηάζεηο. Ζ παξνχζα ηξνπνπνίεζε εγθξίζεθε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ηνλ Ηνχλην ηνπ 2012. 
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 ΓΞΣΑ 9 «Σξεκαηννηθνλνκηθά Κέζα» (εθαξκόδεηαη γηα ηηο εηήζηεο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή 

κεηά ηελ 01/01/2015) 

Ρν IASB πξνρψξεζε ζηηο 12/11/2009 ζηελ έθδνζε λένπ Ξξνηχπνπ, ηνπ αλαζεσξεκέλνπ ΓΞΣΑ 9 

«Σξεκαηννηθνλνκηθά Κέζα» ην νπνίν θαη ζηαδηαθά ζα αληηθαηαζηήζεη ην ΓΙΞ 39 «Σξεκαηννηθνλνκηθά Κέζα: 

Αλαγλψξηζε θαη Απνηίκεζε». Πεκεηψλεηαη φηη ηνλ Νθηψβξην ηνπ 2010 ην IASB πξνέβε ζηελ έθδνζε πξνζζεθψλ 

αλαθνξηθά κε ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο πνπ ε νηθνλνκηθή νληφηεηα έρεη επηιέμεη λα απνηηκά ζε εχινγεο 

αμίεο. Πχκθσλα κε ην ΓΞΣΑ 9, φια ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ απνηηκψληαη αξρηθά ζηελ εχινγε 

αμία πιένλ ζπγθεθξηκέλα θφζηε ζπλαιιαγψλ. Ζ κεηαγελέζηεξε απνηίκεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ 

ελεξγεηηθνχ γίλεηαη είηε ζην απνζβεζκέλν θφζηνο είηε ζηελ εχινγε αμία θαη εμαξηάηαη απφ ην επηρεηξεκαηηθφ 

κνληέιν ηεο επηρείξεζεο ζρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ησλ 

ζπκβαηηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ ηνπ ζηνηρείνπ απηνχ. Ρν ΓΞΣΑ 9 απαγνξεχεη αλαηαμηλνκήζεηο, εθηφο απφ ηηο 

πεξηπηψζεηο πνπ ην επηρεηξεκαηηθφ κνληέιν ηεο επηρείξεζεο αιιάμεη, θαη ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε απαηηείηαη λα 

αλαηαμηλνκήζεη κειινληηθά ηα επεξεαδφκελα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα. Πχκθσλα κε ηηο αξρέο ηνπ ΓΞΣΑ 9 φιεο νη 

επελδχζεηο ζε ζπκκεηνρηθνχο ηίηινπο πξέπεη λα απνηηκψληαη ζηελ εχινγε αμία ηνπο. Δληνχηνηο, ε Γηνίθεζε έρεη ηελ 

επηινγή λα παξνπζηάδεη ζηα ινηπά ζπλνιηθά έζνδα ηα πξαγκαηνπνηεζέληα θαη κε πξαγκαηνπνηεζέληα θέξδε θαη 

δεκηέο εχινγεο αμίαο ζπκκεηνρηθψλ ηίηισλ πνπ δελ θαηέρνληαη πξνο εκπνξηθή εθκεηάιιεπζε. Ν κηινο δελ αλακέλεη 

ε ηξνπνπνίεζε απηή λα έρεη επίδξαζε ζηηο ελνπνηεκέλεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο. Ρν παξφλ Ξξφηππν δελ έρεη 

πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

 ΓΞΣΑ 10 «Δλνπνηεκέλεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο», ΓΞΣΑ 11 «Θνηλνί Γηαθαλνληζκνί» (Joint 

Arrangements), ΓΞΣΑ 12 «Γλσζηνπνηήζεηο Ππκκεηνρώλ ζε άιιεο Δπηρεηξήζεηο», ΓΙΞ 27 

«Αηνκηθέο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο» θαη ΓΙΞ 28 «Δπελδύζεηο ζε Ππγγελείο θαη Θνηλνπξαμίεο» 

(εθαξκόδνληαη γηα ηηο εηήζηεο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2013) 

Ρνλ Κάην ηνπ 2011 ην IASB εμέδσζε ηξία λέα Ξξφηππα θαη ζπγθεθξηκέλα ηα ΓΞΣΑ 10, ΓΞΣΑ 11 θαη ΓΞΣΑ 12. Ρν 

ΓΞΣΑ 10 «Δλνπνηεκέλεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο» αλαθέξεη έλα κνληέιν ελνπνίεζεο πνπ θαζνξίδεη ηνλ έιεγρν σο 

ηε βάζε γηα ηελ ελνπνίεζε φισλ ησλ ηχπσλ επηρεηξήζεσλ. Ρν ΓΞΣΑ 10 αληηθαζηζηά ην ΓΙΞ 27 «Δλνπνηεκέλεο θαη 

Αηνκηθέο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο» θαη ηελ ΚΔΓ 12 «Δλνπνίεζε – Νηθνλνκηθέο Κνλάδεο Δηδηθνχ Πθνπνχ». Ρν ΓΞΣΑ 

11 «Θνηλνί Γηαθαλνληζκνί» θαζνξίδεη ηηο αξρέο αλαθνξηθά ηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή πιεξνθφξεζε ησλ κειψλ πνπ 

ζπκκεηέρνπλ ζε έλαλ θνηλφ δηαθαλνληζκφ (joint arrangement). Ρν ΓΞΣΑ 11 αληηθαζηζηά ην ΓΙΞ 31 «Ππκκεηνρέο ζε 

Θνηλνπξαμίεο» θαη ηε ΚΔΓ 13 «Απφ Θνηλνχ Διεγρφκελεο Νηθνλνκηθέο Κνλάδεο – Κε Λνκηζκαηηθέο Ππλεηζθνξέο απφ 

Κέιε κίαο Θνηλνπξαμίαο». Ρν ΓΞΣΑ 12 «Γλσζηνπνηήζεηο Ππκκεηνρψλ ζε Άιιεο Δπηρεηξήζεηο» ζπλελψλεη, εκπινπηίδεη 

θαη αληηθαζηζηά ηηο απαηηήζεηο γλσζηνπνηήζεσλ γηα ηηο ζπγαηξηθέο, ηηο απφ θνηλνχ ειεγρφκελεο επηρεηξήζεηο, ηηο 

ζπγγελείο επηρεηξήζεηο θαη ηηο κε ελνπνηνχκελεο επηρεηξήζεηο. Υο ζπλέπεηα ησλ αλσηέξσ λέσλ Ξξνηχπσλ, ην IASB 

εμέδσζε επίζεο ην ηξνπνπνηεκέλν ΓΙΞ 27 κε ηίηιν ΓΙΞ 27 «Αηνκηθέο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο» θαη ην 

ηξνπνπνηεκέλν ΓΙΞ 28 κε ηίηιν ΓΙΞ 28 «Δπελδχζεηο ζε Ππγγελείο θαη Θνηλνπξαμίεο». Ρα λέα Ξξφηππα έρνπλ 

εθαξκνγή γηα ηηο εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2013, ελψ πξνγελέζηεξε εθαξκνγή 
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επηηξέπεηαη. Ν κηινο δελ αλακέλεη ε ηξνπνπνίεζε απηή λα έρεη επίδξαζε ζηηο ελνπνηεκέλεο Νηθνλνκηθέο 

Θαηαζηάζεηο. Ρα πξναλαθεξζέληα Ξξφηππα εγθξίζεθαλ απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2012. 

 ΓΞΣΑ 13 «Απνηίκεζε ζε Δύινγεο Αμίεο» (εθαξκόδεηαη γηα ηηο εηήζηεο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ 

ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2013) 

Ρνλ Κάην ηνπ 2011 ην IASB πξνέβε ζηελ έθδνζε ηνπ ΓΞΣΑ 13 «Απνηίκεζε ζε Δχινγεο Αμίεο». Ρν ΓΞΣΑ 13 παξέρεη 

ηνλ νξηζκφ ηεο εχινγεο αμίαο θαη παξνπζηάδεη ζε έλα εληαίν πξφηππν ην πιαίζην αλαθνξηθά κε ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο 

εχινγεο αμίαο θαη ηηο απαηηνχκελεο γλσζηνπνηήζεηο αλαθνξηθά κε ηνλ ππνινγηζκφ ηεο εχινγεο αμίαο. Ρν ΓΞΣΑ 13 

εθαξκφδεηαη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ άιια ΓΞΣΑ απαηηνχλ ή επηηξέπνπλ ηελ απνηίκεζε ζηνηρείσλ ζε εχινγεο αμίεο. Ρν 

ΓΞΣΑ 13 δελ εηζάγεη λέεο απαηηήζεηο αλαθνξηθά κε ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο εχινγεο αμίαο ελφο ζηνηρείνπ ηνπ 

ελεξγεηηθνχ ή κίαο ππνρξέσζεο. Δπηπιένλ, δελ αιιάδεη ην ηη νξίδνπλ άιια Ξξφηππα αλαθνξηθά κε ηα πνηα ζηνηρεία 

απνηηκψληαη ζε εχινγεο αμίεο θαη δελ αλαθέξεηαη ζηνλ ηξφπν παξνπζίαζεο ησλ κεηαβνιψλ ηεο εχινγεο αμίαο ζηηο 

Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο. Ρν λέν Ξξφηππν έρεη εθαξκνγή γηα ηηο εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 

01/01/2013, ελψ πξνγελέζηεξε εθαξκνγή επηηξέπεηαη. Ν κηινο δελ αλακέλεη ε ηξνπνπνίεζε απηή λα έρεη επίδξαζε 

ζηηο ελνπνηεκέλεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο. Ρν πξναλαθεξζέλ Ξξφηππν εγθξίζεθε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ηνλ 

Γεθέκβξην ηνπ 2012. 

 Ρξνπνπνηήζεηο ζην ΓΙΞ 19 «Ξαξνρέο ζε Δξγαδόκελνπο» (εθαξκόδεηαη γηα ηηο εηήζηεο πεξηόδνπο 

πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2013) 

Ρνλ Ηνχλην ηνπ 2011, ην IASB πξνέβε ζηελ έθδνζε ηξνπνπνηήζεσλ ηνπ ΓΙΞ 19 «Ξαξνρέο ζε Δξγαδφκελνπο». Νη 

ηξνπνπνηήζεηο απηέο ζθνπφ έρνπλ λα βειηηψζνπλ ζέκαηα αλαγλψξηζεο θαη γλσζηνπνίεζεο απαηηήζεσλ αλαθνξηθά κε 

ηα πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ. Νη λέεο ηξνπνπνηήζεηο έρνπλ εθαξκνγή γηα ηηο εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ 

μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2013 κε πξνγελέζηεξε εθαξκνγή λα επηηξέπεηαη. Ν κηινο δελ αλακέλεη ε 

ηξνπνπνίεζε απηή λα έρεη επίδξαζε ζηηο ελνπνηεκέλεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο. Ζ παξνχζα ηξνπνπνίεζε εγθξίζεθε 

απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ηνλ Ηνχλην ηνπ 2012. 

 ΔΓΓΞΣΑ 20 «Γαπάλεο Απνγύκλσζεο (Stripping Costs) ζηελ Ξαξαγσγηθή Φάζε ηνπ Δπίγεηνπ 

Νξπρείνπ» (εθαξκόδεηαη γηα ηηο εηήζηεο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2013) 

Ρνλ Νθηψβξην ηνπ 2011, ην IASB πξνέβε ζηελ έθδνζε ηεο ΔΓΓΞΣΑ 20. Ζ Γηεξκελεία απνζαθελίδεη πφηε ε 

παξαγσγή εμφξπμεο ζα πξέπεη λα νδεγεί ζηελ αλαγλψξηζε ελφο ζηνηρείνπ ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη πψο πξέπεη λα 

απνηηκάηαη ην ελ ιφγσ ζηνηρείν ηφζν θαηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε φζν θαη ζε κεηαγελέζηεξεο πεξηφδνπο. Ζ 

Γηεξκελεία έρεη εθαξκνγή γηα ηηο εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2013, κε πξνγελέζηεξε 

εθαξκνγή λα επηηξέπεηαη. Ν κηινο δελ αλακέλεη ε ηξνπνπνίεζε απηή λα έρεη επίδξαζε ζηηο ελνπνηεκέλεο 

Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο. Ζ παξνχζα ηξνπνπνίεζε εγθξίζεθε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2012. 

 Ρξνπνπνηήζεηο ζην ΓΙΞ 32 «Σξεκαηννηθνλνκηθά Κέζα: Ξαξνπζίαζε» – Ππκςεθηζκόο 

ρξεκαηννηθνλνκηθώλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνύ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθώλ ππνρξεώζεσλ 

(εθαξκόδεηαη γηα ηηο εηήζηεο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2014) 
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Ρνλ Γεθέκβξην ηνπ 2011, ην IASB πξνέβε ζηελ έθδνζε ηξνπνπνηήζεσλ ηνπ ΓΙΞ 32 «Σξεκαηννηθνλνκηθά Κέζα: 

Ξαξνπζίαζε» πξνθεηκέλνπ λα παξάζρεη δηεπθξηλήζεηο αλαθνξηθά κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ Ξξνηχπνπ αλαθνξηθά κε ηηο 

πεξηπηψζεηο ζπκςεθηζκνχ. Νη ηξνπνπνηήζεηο έρνπλ εθαξκνγή γηα ηηο εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 

01/01/2014, κε πξνγελέζηεξε εθαξκνγή λα επηηξέπεηαη. Ν κηινο δελ αλακέλεη ε ηξνπνπνίεζε απηή λα έρεη 

επίδξαζε ζηηο ελνπνηεκέλεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο. Ζ παξνχζα ηξνπνπνίεζε εγθξίζεθε απφ ηελ Δπξσπατθή 

Έλσζε ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2012. 

 Ρξνπνπνηήζεηο ζην ΓΞΣΑ 7 «Γλσζηνπνηήζεηο» – Ππκςεθηζκόο ρξεκαηννηθνλνκηθώλ ζηνηρείσλ 

ηνπ ελεξγεηηθνύ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθώλ ππνρξεώζεσλ (εθαξκόδεηαη γηα ηηο εηήζηεο πεξηόδνπο 

πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2013) 

Ρνλ Γεθέκβξην ηνπ 2011, ην IASB δεκνζίεπζε λέεο απαηηήζεηο γηα γλσζηνπνηήζεηο πνπ επηηξέπνπλ ζηνπο ρξήζηεο 

ησλ Νηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ, λα δηελεξγνχλ κε θαιχηεξν ηξφπν ζπγθξίζεηο κεηαμχ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ πνπ 

δεκνζηεχνληαη βάζεη ησλ ΓΞΣΑ θαη απηψλ πνπ δεκνζηεχνληαη βάζεη ησλ US GAAP. Νη ελ ιφγσ ηξνπνπνηήζεηο έρνπλ 

εθαξκνγή γηα ηηο εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2013. Ν κηινο δελ αλακέλεη ε ηξνπνπνίεζε 

απηή λα έρεη επίδξαζε ζηηο ελνπνηεκέλεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο. Ζ παξνχζα ηξνπνπνίεζε εγθξίζεθε απφ ηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2012. 

 Ρξνπνπνίεζε ζην ΓΞΣΑ 1 «Ξξώηε Δθαξκνγή ησλ Γηεζλώλ Ξξνηύπσλ Σξεκαηννηθνλνκηθήο 

Αλαθνξάο» - Θξαηηθά δάλεηα (εθαξκόδεηαη γηα ηηο εηήζηεο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά 

ηελ 01/01/2013) 

Ρνλ Κάξηην ηνπ 2012, ην IASB πξνέβε ζηελ έθδνζε ηξνπνπνίεζεο ηνπ ΓΞΣΑ 1 ζχκθσλα κε ηελ νπνία νη 

πηνζεηνχληεο γηα πξψηε θνξά ηα ΓΞΣΑ πνπ έρνπλ ιάβεη θξαηηθά δάλεηα κε πξνλνκηαθφ επηηφθην, έρνπλ ηελ 

δπλαηφηεηα ηεο κε αλαδξνκηθήο εθαξκνγήο ησλ ΓΞΣΑ ζηελ απεηθφληζε απηψλ ησλ δαλείσλ θαηά ηελ κεηάβαζε. Ν 

κηινο δελ αλακέλεη ε ηξνπνπνίεζε απηή λα έρεη επίδξαζε ζηηο ελνπνηεκέλεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο. Ζ παξνχζα 

ηξνπνπνίεζε δελ έρεη πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

 Δηήζηεο Βειηηώζεηο Ξξνηύπσλ Θύθινο 2009 - 2011 (έθδνζε ηνλ Κάην ηνπ 2012 – νη 

ηξνπνπνηήζεηο ηζρύνπλ γηα ηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 

01/01/2013) 

Ρν IASB πξνρψξεζε ηνλ Κάην ηνπ 2012 ζηελ έθδνζε «Δηήζηεο Βειηηψζεηο ησλ Γηεζλψλ Ξξνηχπσλ 

Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο Θχθινο 2009 - 2011», ην νπνίν απνηειείηαη απφ κία ζεηξά πξνζαξκνγψλ ζε 5 

Ξξφηππα θαη απνηειεί κέξνο ηνπ πξνγξάκκαηνο γηα ηηο εηήζηεο βειηηψζεηο ζηα Ξξφηππα. Ν κηινο δελ αλακέλεη ε 

ηξνπνπνίεζε απηή λα έρεη επίδξαζε ζηηο ελνπνηεκέλεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο. Νη παξνχζεο ηξνπνπνηήζεηο δελ 

έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

 Νδεγόο Κεηάβαζεο: Δλνπνηεκέλεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο, Θνηλνί Γηαθαλνληζκνί, 

Γλσζηνπνηήζεηο Ππκκεηνρώλ ζε άιιεο Δπηρεηξήζεηο (Ρξνπνπνηήζεηο ζηα ΓΞΣΑ 10, ΓΞΣΑ 11 θαη 

ΓΞΣΑ 12) (εθαξκόδεηαη γηα ηηο εηήζηεο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2013) 
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Ρνλ Ηνχλην ηνπ 2012, ην IASB πξνέβε ζηελ ελ ιφγσ έθδνζε ε νπνία παξέρεη δηεπθξηλίζεηο αλαθνξηθά κε ηηο 

κεηαβαηηθέο δηαηάμεηο ηνπ ΓΞΣΑ 10. Νη ηξνπνπνηήζεηο παξέρνπλ επηπιένλ πξφζζεηεο δηεπθνιχλζεηο θαηά ηελ 

κεηάβαζε ζηα ΓΞΣΑ 10, ΓΞΣΑ 11 θαη ΓΞΣΑ 12 κεηψλνληαο ηηο απαηηήζεηο παξνρήο πξνζαξκνζκέλσλ ζπγθξηηηθψλ 

πιεξνθνξηψλ κφλν θαηά ηελ πξνεγνχκελε ζπγθξηηηθή πεξίνδν. Δπηπιένλ, αλαθνξηθά κε ηηο γλσζηνπνηήζεηο γηα κε 

ελνπνηνχκελεο επηρεηξήζεηο, νη ηξνπνπνηήζεηο αθαηξνχλ ηελ απαίηεζε παξνπζίαζεο ζπγθξηηηθήο πιεξνθφξεζεο γηα 

ηηο πεξηφδνπο πξηλ ηελ πξψηε εθαξκνγή ηνπ ΓΞΣΑ 12. Νη ελ ιφγσ ηξνπνπνηήζεηο έρνπλ εθαξκνγή γηα ηηο εηήζηεο 

πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2013. Ν κηινο δελ αλακέλεη ε ηξνπνπνίεζε απηή λα έρεη επίδξαζε 

ζηηο ελνπνηεκέλεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο. Νη παξνχζεο ηξνπνπνηήζεηο δελ έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή 

Έλσζε. 

 Δπελδπηηθέο Νληόηεηεο (Ρξνπνπνηήζεηο ζηα ΓΞΣΑ 10, ΓΞΣΑ 11 ΘΑΗ ΓΙΞ 27) (εθαξκόδεηαη γηα 

ηεο εηήζηεο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2014) 

Ρνλ Νθηψβξην ηνπ 2012, ην IASB πξνέβε ζηελ έθδνζε ηξνπνπνηήζεσλ ζηα ΓΞΣΑ 10, ΓΞΣΑ 11 θαη ΓΙΞ 27. Νη 

ηξνπνπνηήζεηο έρνπλ εθαξκνγή ζηελ θαηεγνξία «επελδπηηθέο νληφηεηεο». Ρν IASB ρξεζηκνπνηεί ηνλ φξν 

«Δπελδπηηθέο Νληφηεηεο» γηα λα αλαθεξζεί ζε φζεο δξαζηεξηνπνηνχληαη απνθιεηζηηθά ζηελ επέλδπζε θεθαιαίσλ γηα 

ηηο απνδφζεηο απφ ηελ ππεξαμία ηνπ θεθαιαίνπ, γηα εηζφδεκα απφ επελδχζεηο ή θαη ηα δχν. Νη επελδπηηθέο νληφηεηεο 

ζα πξέπεη λα αμηνινγνχλ ηελ απφδνζε ησλ επελδχζεψλ ηνπο κε βάζε ηελ εχινγε αμία. Πηελ ελ ιφγσ θαηεγνξία 

κπνξνχλ λα ζπκπεξηιεθζνχλ εηαηξίεο ηδησηηθψλ επελδπηηθψλ θεθαιαίσλ, νξγαληζκνί δηαρείξηζεο επελδπηηθψλ 

θεθαιαίσλ, ηδησηηθά ζπληαμηνδνηηθά ηακεία, θξαηηθά επελδπηηθά θεθάιαηα θαη ινηπά επελδπηηθά θεθάιαηα. Νξίδεηαη, 

σο εμαίξεζε ζηηο απαηηήζεηο ηνπ ΓΞΣΑ 10 ζρεηηθά κε ηελ ελνπνίεζε, φηη νη επελδπηηθέο νληφηεηεο ζα επηκεηξνχλ 

ζπγθεθξηκέλεο ζπγαηξηθέο ζηελ εχινγε αμία κέζσ απνηειεζκάησλ θαη δελ ζα ηηο ελνπνηνχλ, παξαζέηνληαο ηηο 

απαξαίηεηεο γλσζηνπνηήζεηο. Νη ελ ιφγσ ηξνπνπνηήζεηο έρνπλ εθαξκνγή γηα ηηο εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ 

ή κεηά ηελ 01/01/2014, ελψ πξνγελέζηεξε εθαξκνγή επηηξέπεηαη. Ν κηινο δελ αλακέλεη ε ηξνπνπνίεζε απηή λα 

έρεη επίδξαζε ζηηο ελνπνηεκέλεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο. Νη παξνχζεο ηξνπνπνηήζεηο δελ έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε. 

8.2 Πεκαληηθά γεγνλόηα  

Ρα ζεκαληηθά γεγνλφηα πνπ έιαβαλ ρψξα θαηά ην πξψην εμάκελν ηεο παξνχζαο νηθνλνκηθήο ρξήζεο 2012 είλαη ηα 

αθφινπζα: 

8.2.1 Ππγρώλεπζε Θπγαηξηθώλ Δηαηξηώλ 

Ηζηνξηθό Ππγρώλεπζεο 

Κε ηηο απνθάζεηο ησλ Γηνηθεηηθψλ Ππκβνπιίσλ ησλ εηαηξεηψλ «ΗNTERFISH ΗΣΘΝΘΑΙΙΗΔΟΓΔΗΔΠ ΑΔ» («Ξξψηε 

Απνξξνθνχκελε Δηαηξεία»), «ΗΣΘΝΘΑΙΙΗΔΟΓΔΗΔΠ ΦΑΟΑΓΝΛΖΠΗΑ ΑΔ» («Γεχηεξε Απνξξνθνχκελε Δηαηξεία»), 

«ΗΣΘΝΡΟΝΦΔΗΑ ΔΣΗΛΑΓΥΛ ΑΔ» («Ρξίηε Απνξξνθνχκελε Δηαηξεία») θαη «ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑ ΚΔΡΑΞΝΗΖΠΖΠ ΗΣΘΥΛ 

ΑΒΔΔ» («Ρέηαξηε Απνξξνθνχκελε Δηαηξεία») ηεο 9.12.2011 πξνηάζεθε ε ζπγρψλεπζε κε απνξξφθεζε ησλ 
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εηαηξηψλ «ΗNTERFISH ΗΣΘΝΘΑΙΙΗΔΟΓΔΗΔΠ ΑΔ», «ΗΣΘΝΘΑΙΙΗΔΟΓΔΗΔΠ ΦΑΟΑΓΝΛΖΠΗΑ ΑΔ», «ΗΣΘΝΡΟΝΦΔΗΑ 

ΔΣΗΛΑΓΥΛ ΑΔ» θαη «ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑ ΚΔΡΑΞΝΗΖΠΖΠ ΗΣΘΥΛ ΑΒΔΔ» ) (απφ θνηλνχ «νη Απνξξνθψκελεο Δηαηξείεο»), 

απφ ηελ ΗΣΘΝΡΟΝΦΔΗΑ ΠΔΙΝΛΡΑ Α.Δ.Γ.Δ. κε ην Πρέδην Πχκβαζεο Ππγρψλεπζεο ην νπνίν εγθξίζεθε απφ ηηο 

Έθηαθηεο Γεληθέο Ππλειεχζεηο ησλ εηαηξεηψλ ηελ 10.2.2012.  

 

Πηελ Έθηαθηε Γεληθή Ππλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηεο ΗΣΘΝΡΟΝΦΔΗΑ ΠΔΙΝΛΡΑ Α.Δ.Γ.Δ. ζηηο 21.03.2012 εγθξίζεθε ε 

ζπγρψλεπζε κε απνξξφθεζε ησλ ζπγαηξηθψλ «INTERFISH ΗΣΘΝΘΑΙΙΗΔΟΓΔΗΔΠ ΑΔ», «ΗΣΘΝΘΑΙΙΗΔΟΓΔΗΔΠ 

ΦΑΟΑΓΝΛΖΠΗΑ ΑΔ», «ΗΣΘΝΡΟΝΦΔΗΑ ΔΣΗΛΑΓΥΛ ΑΔ» θαη «ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑ ΚΔΡΑΞΝΗΖΠΖΠ ΗΣΘΥΛ ΑΒΔΔ» 

(απνξξνθψκελεο εηαηξείεο) απφ ηελ ΗΣΘΝΡΟΝΦΔΗΑ ΠΔΙΝΛΡΑ ΑΔΓΔ (απνξξνθψζα), ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 

άξζξσλ 68 παξ. 2 ,  69-77α ηνπ ΘΛ 2190/1920 θαη ησλ άξζξσλ 1-5 ηνπ λ. 2166/93.  

 

Γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο ζπγρψλεπζεο ζα πξαγκαηνπνηεζεί αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξείαο 

ΗΣΘΝΡΟΝΦΔΗΑ ΠΔΙΝΛΡΑ ΑΔΓΔ. Ρν κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Απνξξνθψζαο Δηαηξείαο ζα απμεζεί νλνκαζηηθά θαηά ην 

πνζφ ησλ 6.953.590 € πνπ αληηζηνηρεί ζηα εηζθεξφκελα κεηνρηθά θεθάιαηα ησλ Απνξξνθνχκελσλ Δηαηξεηψλ, αθνχ 

αθαηξεζνχλ νη ζπκκεηνρέο ηεο Απνξξνθψζαο Δηαηξείαο ζηηο Απνξξνθνχκελεο Δηαηξείεο θαη αλαιχεηαη σο εμήο: 

 

(α) ζηελ εηζθεξφκελε αμία ησλ Απνξξνθνχκελσλ Δηαηξεηψλ θαηά ην πνζφ ησλ 6.953.588,48€, θαη  

(β) ζηελ αχμεζε, γηα ιφγνπο ζηξνγγπινπνίεζεο, κε θεθαιαηνπνίεζε απνζεκαηηθνχ ππέξ ην άξηην πνζνχ 1,52€. 

 

Ρν ζπλνιηθφ κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο ΗΣΘΝΡΟΝΦΔΗΑ ΠΔΙΝΛΡΑ ΑΔΓΔ κεηά ηελ παξαπάλσ αχμεζε ζα 

αλέιζεη ζην ζπλνιηθφ πνζφ ησλ 36.235.184 €, δηαηξνχκελν ζε 36.235.184 νλνκαζηηθέο θνηλέο κεηνρέο, νλνκαζηηθήο 

αμίαο 1,00€ ε θάζε κία, νη νπνίεο ζα δηαλεκεζνχλ ζε εθαξκνγή ησλ αλσηέξσ σο αθνινχζσο: 

Νη κέηνρνη ηεο Ξξψηεο Απνξξνθψκελεο (Interfish AE) ζα ιάβνπλ θαηά ζηξνγγπινπνίεζε 11.676.663 λέεο κεηνρέο 

ηεο Δηαηξείαο θαη ζα ζπκκεηέρνπλ ζην κεηνρηθφ ηεο θεθάιαην κε πνζνζηφ 32,23%. 

Νη κέηνρνη ηεο Ρέηαξηεο Απνξξνθψκελεο (Fish Filet) ζα ιάβνπλ θαηά ζηξνγγπινπνίεζε 37.530 λέεο κεηνρέο ηεο 

Δηαηξείαο θαη ζα ζπκκεηέρνπλ ζην κεηνρηθφ ηεο θεθάιαην κε πνζνζηφ 0,10% θαη 

Νη κέηνρνη ηεο Απνξξνθψζαο Δηαηξείαο (ΠΔΙΝΛΡΑ ΑΔΓΔ) ζε αληηθαηάζηαζε ησλ ππαξρφλησλ ζα ιάβνπλ θαηά 

ζηξνγγπινπνίεζε 24.520.991 λέεο κεηνρέο ηεο Δηαηξείαο θαη ζα ζπκκεηέρνπλ ζην κεηνρηθφ ηεο θεθάιαην κε πνζνζηφ 

67,67%. 
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Γεδνκέλνπ φηη ε Απνξξνθψζα θαηέρεη ην 100% ηεο δεχηεξεο απνξξνθψκελεο θαη ηεο ηξίηεο απνξξνθψκελεο, δελ 

πθίζηαηαη εχξνο ζρέζεο αμηψλ ησλ ελ ιφγσ εηαηξεηψλ θαη ζρέζε αληαιιαγήο ησλ κεηνρψλ ηνπο. 

 

Αλαιπηηθά, ηα πνζνζηά ζπκκεηνρήο ησλ κεηφρσλ κεηνςεθίαο ησλ ζπγρσλεπφκελσλ εηαηξηψλ, ζηε ΠΔΙΝΛΡΑ ΑΔΓΔ, 

αλέξρνληαη ζηα παξαθάησ πνζνζηά: 

 

Κέηνρνη κεηνςεθίαο ΗNTERFISH ΗΣΘΝΘΑΙΙΗΔΟΓΔΗΔΠ ΑΔ 32,23% 

Κέηνρνη κεηνςεθίαο ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑ ΚΔΡΑΞΝΗΖΠΖΠ ΗΣΘΥΛ ΑΒΔΔ 0,10% 

Κέηνρνη ΗΣΘΝΡΟΝΦΔΗΑ ΠΔΙΝΛΡΑ ΑΔΓΔ 67,67% 

 

Κε ηελ νινθιήξσζε ηεο ζπγρψλεπζεο, εθδφζεθαλ απφ ηελ Δηαηξεία νη λένη ηίηινη κεηνρψλ, νη νπνίνη ζα αληαιιαγνχλ 

κε ηηο κεηνρέο πνπ θαηέρνπλ νη κέηνρνη ηεο πξψηεο απνξξνθψκελεο (ΗNTERFISH ΗΣΘΝΘΑΙΙΗΔΟΓΔΗΔΠ ΑΔ), ηεο 

ηέηαξηεο απνξξνθψκελεο (ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑ ΚΔΡΑΞΝΗΖΠΖΠ ΗΣΘΥΛ ΑΒΔΔ) θαη ηεο απνξξνθψζαο εηαηξείαο 

(ΗΣΘΝΡΟΝΦΔΗΑ ΠΔΙΝΛΡΑ ΑΔΓΔ) ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ.  

Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ζρέζεο αληαιιαγήο ησλ κεηνρψλ, εθθξάζζεθε γλψκε γηα ην εχινγν θαη ινγηθφ ηεο ζρέζεο 

αληαιιαγήο ησλ κεηνρψλ απφ αλεμάξηεην εθηηκεηή, ν νπνίνο θαη απνθάλζεθε φηη ε ζρέζε αληαιιαγήο θαη ζπλεπψο 

ε ζπκκεηνρή ζην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο εηαηξείαο ηνπ Νκίινπ, είλαη εχινγε θαη ινγηθή, θαηφπηλ εθηηκήζεσλ ηεο αμίαο 

ησλ εηαηξηψλ κε γεληθά παξαδεθηέο κεζφδνπο απνηίκεζεο. Ζ ηειηθή ζρέζε αληαιιαγήο εκθαλίδεηαη ζηνλ παξαθάησ 

πίλαθα: 

  

Δηαηξίεο 
Πρέζε Αληαιιαγήο Ξαιηψλ Κεηνρψλ 

πξνο Λέεο Κεηνρέο Πειφληα 

SELONDA 1,19 : 1 

FISH FILLET 1,32 : 1 

INTERFISH 1,58 : 1 

 

 

1.2 Γηαδηθαζία Ππγρώλεπζεο 
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Ζ εηαηξία Πειφληα δηαηεξεί ήδε ηνλ έιεγρν ζηηο ζπγρσλεπφκελεο εηαηξίεο θαη θαηέρεη ηα παξαθάησ πνζνζηά 

ζπκκεηνρήο ζε θαζεκία εμ απηψλ: 

 

Δηαηξία 

Ξνζνζηό 

Ππκκεηνρήο 

INTERFISH  A.E 36,34% 

Fish Filet AE 90,59% 

ΦΑΟΑΓΝΛΖΠΗΑ 100,00% 

ΔΣΗΛΑΓΔΠ 100,00% 

Νη παξαπάλσ εηαηξίεο είλαη επνκέλσο ζπγαηξηθέο ηεο εηαηξίαο Πειφληα ΑΔΓΔ, ηεινχλ ππφ θνηλφ έιεγρν θαηά ηελ 

εκεξνκελία απνξξφθεζήο ηνπο θαη γηα ηνλ ιφγν απηφ εμαηξνχληαη απφ ην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ ΓΞΣΞ 3. Ζ Γηνίθεζε 

ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 10 έσο 12 ηνπ ΓΙΞ 8 «Ινγηζηηθέο Ξνιηηηθέο, Κεηαβνιέο ησλ Ινγηζηηθψλ Δθηηκήζεσλ 

θαη Ιάζε», νη νπνίεο αλαθέξνπλ πσο «ελ απνπζία πξνηχπνπ ή δηεξκελείαο πνπ εθαξκφδεηαη εηδηθψο ζε ζπλαιιαγή ή 

ζε άιιν γεγνλφο ή πεξίζηαζε, ε δηνίθεζε ζα αλαπηχμεη θαη ζα εθαξκφζεη θαηά ηελ θξίζε ηεο κηα ινγηζηηθή πνιηηηθή 

απφ ηελ νπνία πξνθχπηνπλ πιεξνθνξίεο πνπ είλαη ζρεηηθέο κε ηηο αλάγθεο ιήςεο νηθνλνκηθψλ απνθάζεσλ ησλ 

ρξεζηψλ θαη αμηφπηζηεο», πξέπεη λα εθαξκφζεη ηελ ινγηζηηθή πνιηηηθή πνπ απεηθνλίδεη ζαθέζηεξα θαη κε ηνλ πην 

νπζηαζηηθφ ηξφπν ηεο νπζία ηεο ζπλαιιαγήο. Πεκεηψλεηαη εδψ φηη ε εθαξκνγή ηεο ινγηζηηθήο πνιηηηθήο πνπ ζα 

εθαξκνζζεί απφ ηελ εηαηξία, αθνξά ηηο αηνκηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο κεηξηθήο εηαηξίαο ε νπνία ζα 

ζπγρσλεχζεη ηηο παξαπάλσ εηαηξίεο δεδνκέλνπ φηη ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ Νκίινπ δελ 

επέξρεηαη δηαθνξνπνίεζε απφ ηελ ζπγρψλεπζε (πέξα απφ ηελ πξνζαξκνγή ησλ Γηθαησκάησλ Κεηνςεθίαο). 

Πχκθσλα κε ηελ εθαξκνδφκελε πξαθηηθή, νη πεξηζζφηεξν ζρεηηθέο θαη αμηφπηζηεο ινγηζηηθέο πξαθηηθέο πνπ κπνξνχλ 

λα εθαξκνζηνχλ ζε αλάινγεο πεξηπηψζεηο είλαη: 

 ε εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ αγνξάο (purchase method), θαη  

 ε ινγηζηηθή αξρή ζπλέλσζεο ζπκθεξφλησλ (pooling of interests) 

1.2.1 Κέζνδνο Αγνξάο (Purchase Method) 

Ξαξφιν πνπ νη ζπλελψζεηο επηρεηξήζεσλ ππφ θνηλφ έιεγρν βξίζθνληαη εθηφο πεδίνπ εθαξκνγήο ηνπ ΓΞΣΑ 3, νη αξρέο 

ηνπ πξνηχπνπ κπνξνχλ λα εθαξκνζζνχλ θαη‟ αλαινγία. Γεδνκέλνπ φηη ν έιεγρνο ησλ ζπγαηξηθψλ εηαηξηψλ 

θαηέρεηαη ήδε απφ ηε κεηξηθή εηαηξία  ε εθαξκνδφκελε κέζνδνο πεξηγξάθεηαη παξαθάησ: 
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Εςλογη Αξία ηος Ανηαλλάγμαηορ (εκδοθείζερ Μεηοσέρ) Χ

Ίδια Κεθάλαια Θςγαηπικών πος αποπποθόνηαι καηά ηην 

ημεπομηνία έγκπιζηρ Χ

Προζαρμογή ζηα Ίδια Κεθάλαια ηης Μηηρικής Εηαιρίας Χ  

 

Δπνκέλσο ην πνζφ ηεο δηαθνξάο ζα πξέπεη λα αλαγλσξηζηεί απεπζείαο ζηα Ίδηα Θεθάιαηα δεδνκέλνπ φηη ν έιεγρνο 

ππήξρε πξηλ ηελ ζπγρψλεπζε. 

1.2.2 Ινγηζηηθή Αξρή Ππλέλσζεο Ππκθεξόλησλ (pooling of interests) 

Πχκθσλα κε ηελ ζπγθεθξηκέλε κέζνδν: 

 Ρα ζηνηρεία ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ησλ ελνπνηνχκελσλ επηρεηξήζεσλ γηα ηελ ρξήζε ζηελ νπνία 

πξαγκαηνπνηείηαη ε ελνπνίεζε θαη γηα θάζε ζπγθξηηηθή ρξήζε πνπ γλσζηνπνηείηαη, πξέπεη λα 

ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζαλ λα είραλ ελνπνηεζεί απφ ηελ αξρή ηεο πξψηεο απφ ηηο 

παξνπζηαδφκελεο ρξήζεηο. 

 Ζ δηαθνξά κεηαμχ ηνπ θφζηνπο ζπκκεηνρήο θαη ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηεο απνθηψκελεο εηαηξίαο 

αλαγλσξίδεηαη ζαλ μερσξηζηφ απνζεκαηηθφ ζηα Ίδηα Θεθάιαηα. 

 Ξεξηνπζηαθά ζηνηρεία – ππνρξεψζεηο – θεθάιαηα ελνπνηνχκελσλ εηαηξηψλ αλαγλσξίδνληαη κε ηελ ινγηζηηθή 

ηνπο αμία 

Ζ εηαηξία επέιεμε λα εθάξκνζεη θαη‟αλαινγία ηελ κέζνδν αγνξάο πξνθεηκέλνπ λα απεηθνλίζεη ηελ ζπγρψλεπζε ησλ 

ηεζζάξσλ εηαηξηψλ δεδνκέλνπ φηη: 

 Ζ εθαξκνγή ηεο Ινγηζηηθήο Αξρήο Ππλέλσζεο Ππκθεξφλησλ, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ζα έπξεπε λα 

παξνπζηαζηνχλ ηα απνηειέζκαηα ησλ ζπγρσλεπζέλησλ εηαηξηψλ, αζξνηζηηθά απφ ηελ αξρή ηεο ρξήζεο, δελ 

αλαδεηθλχεη ηελ νπζία ηεο ζπλαιιαγήο (ζπγρψλεπζε) ε νπνία ιακβάλεη ρψξα ζηηο 21/3/2012 (εκεξνκελία 

έγθξηζεο ηεο ζπγψλεπζεο απφ ηε Γεληθή Ππλέιεπζε). 

 Ζ επαλαδεκνζίεπζε ησλ ζπγθξηηηθψλ ζηνηρείσλ ηεο ρξήζεο 2010 θαη 2011 ζχκθσλα κε ηελ αξρή ηεο 

ζπλέλσζεο ζπκθεξφλησλ, επίζεο δελ απεηθνλίδεη ηελ νπζία ηεο ζπλαιιαγήο ε νπνία έιαβε ρψξα ηελ 

παξνχζα ρξήζε θαη δελ δηεπθνιχλεη ηνπο ρξήζηεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ λα πξνζδηνξίζνπλ ηελ 

νπζία ηεο ζπλαιιαγήο.  

 Νη ζπγαηξηθέο εηαηξίεο ελνπνηνχληαλ ζε ελνπνηεκέλν επίπεδν θαη ε ζπγρψλεπζή ηνπο ζε επίπεδν κεηξηθήο 

εηαηξίαο δελ επεξεάδεη ηα ελνπνηεκέλα ζηνηρεία. Δάλ ε ζπλαιιαγή απεηθνλίδνληαλ κε βάζε ηελ αξρή 

ζπλέλσζεο ζπκθεξφλησλ ζα έπξεπε λα αλαπξνζαξκνζηνχλ ηα δηθαηψκαηα κεηνςεθίαο ζηα ελνπνηεκέλα ίδηα 

θεθάιαηα ηεο ρξήζεο 2010. Κε ηελ κέζνδν ηεο αγνξάο απεηθνλίδεηαη ε εμαγνξά ησλ δηθαησκάησλ 
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κεηνςεθίαο κέζσ ηεο ζπγρψλεπζεο θαηά ηελ 21.03.2012 (εκεξνκελία έγθξηζεο ηεο ζπγρψλεπζεο απφ ηελ 

Γεληθή Ππλέιεπζε ησλ κεηφρσλ), φπσο πξαγκαηηθά ζπκβαίλεη. 

Γεδνκέλνπ φηη ε Γεληθή Ππλέιεπζε ελέθξηλε ηελ ζπγρψλεπζε ησλ εηαηξηψλ ζηηο 21/3, ε εηαηξία πξνέβε ζηηο 

παξαθάησ θηλήζεηο: 

 ζεψξεζε ηελ εκεξνκελία έγθξηζεο ηεο ζπγρψλεπζεο απφ ηελ Γεληθή Ππλέιεπζε  ζαλ εκεξνκελία απφθηεζεο 

δεδνκέλνπ φηη κε ηελ έγθξηζε ηεο ζπγρψλεπζεο κε εκεξνκελία 21.3.2012 νινθιεξψλεηαη ηππηθά ην ζθέινο 

ηεο ζπγρψλεπζεο κε απνξξφθεζε. 

 Πε επίπεδν κεηξηθήο εηαηξίαο ελζσκάησζε ηηο ζπγρσλεπφκελεο εηαηξίεο κε ηελ κέζνδν ηεο αγνξάο, 

αλαγλσξίδνληαο νπνηαδήπνηε δηαθνξά πξνθχςεη κεηαμχ ηεο έθδνζεο λέσλ κεηνρψλ θαη ηεο εχινγεο αμίαο 

ησλ ζπγρσλεπφκελσλ εηαηξηψλ απεπζείαο ζηα Ίδηα Θεθάιαηα, δεδνκέλνπ φηη δελ πξφθεηηαη γηα λέεο εμαγνξέο 

αιιά γηα απφθηεζε επηπιένλ κεξηδίσλ δεδνκέλνπ φηη δηαηεξνχζε ήδε ηνλ έιεγρν. 

 Πε επίπεδν νκίινπ, επίζεο ε δηαθνξά, κεηαμχ ηεο εχινγεο αμίαο ησλ λέσλ κεηνρψλ πνπ ζα εθδνζνχλ θαη ησλ 

κε ειέγρνπζσλ ζπκκεηνρψλ πνπ απνθηψληαη (κε εκεξνκελία 21/3/2012), αλαγλσξίζζεθαλ απεπζείαο ζηα 

Ίδηα Θεθάιαηα. 

 

1.3 Ρίκεκα Ππγρώλεπζεο 

 

Κε βάζε ηελ ηηκή θιεηζίκαηνο ηεο κεηνρήο ηεο ΗΣΘΝΡΟΝΦΔΗΑ ΠΔΙΝΛΡΑ ΑΔΓΔ θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο Α‟ 

Δπαλαιεπηηθήο Έθηαθηεο Γεληθήο ησλ κεηφρσλ ηεο (21.03.2012), πξνθχπηεη «ηίκεκα» εμαγνξάο ησλ κε ειεγρνπζψλ 

ζπκκεηνρψλ πνζνχ 6.953.590 * 0,352 = 2.447.663,68 (εχινγε αμία κεηνρψλ) θαη πξνζδηνξίζηεθε αλαιπηηθά σο 

εμήο: 

Νλνκαζηηθή Αμία Κεηνρψλ πνπ εθδίδνληαη 6.953.590 

Γηαθνξά κε Δχινγε Αμία Κεηνρψλ πνπ εθδίδνληαη 

(Σξεκαηηζηεξηαθή Αμία 21/3/2012: 0,352) -4.505.926 

Δύινγε Αμία Κεηνρώλ πνπ εθδίδνληαη 
(Σξεκαηηζηεξηαθή Αμία 21/3/2012) κε βάζε 

ηελ ρξεκαηηζηεξηαθή αμία ηεο κεηνρήο 2.447.664 

 

Αλαιπηηθά ε θίλεζε ηνπ Κεηνρηθνχ Θεθαιαίνπ αλαγξάθεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: 

 

Δηαηξία Ινγαξηαζκόο Κεηνρέο 
Θόζηνο Θόζηνο 
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Θηήζεο Θηήζεο 

Selonda 

Κεηνρηθφ Θεθάιαην (Απφζβεζε 

Θεθαιαίνπ) -4.760.603 1,00 -4.760.603 

Selonda 
Γηαθνξά απφ έθδνζε κεηνρψλ ππέξ 
ην άξηην (Απφζβεζε Θεθαιαίνπ) -4.760.603 -0,65 3.084.871 

Interfish 

Κεηνρηθφ Θεθάιαην (Έθδνζε 
Θεθαιαίνπ γηα ζπγρψλεπζε 

Interfish) 11.676.663 1,00 11.676.663 

Interfish 

Γηαθνξά απφ έθδνζε κεηνρψλ ππέξ 
ην άξηην (Έθδνζε Θεθαιαίνπ γηα 

ζπγρψλεπζε Interfish) 11.676.663 -0,65 -7.566.478 

Fish Filet 

Κεηνρηθφ Θεθάιαην (Έθδνζε 
Θεθαιαίνπ γηα ζπγρψλεπζε Fish 

Filet) 37.530 1,00 37.530 

Fish Filet 

Γηαθνξά απφ έθδνζε κεηνρψλ ππέξ 
ην άξηην (Έθδνζε Θεθαιαίνπ γηα 

ζπγρψλεπζε Fish Filet 37.530 -0,65 -24.319 

Πύλνιν Κεηνρηθό Θεθάιαην 6.953.590 1,00 6.953.590 

Πύλνιν 

Γηαθνξά από έθδνζε κεηνρώλ 

ππέξ ην άξηην 6.953.590 -0,65 -4.505.926 

 

1.5 Ππγρώλεπζε ζε επίπεδν Κεηξηθήο Δηαηξίαο 

 

Κε ηελ έγθξηζε ηεο ζπγρψλεπζεο απφ ηελ έθηαθηε γεληθή ζπλέιεπζε ησλ κεηφρσλ, ε Πειφληα ΑΔΓΔ, πξνρψξεζε 

ζηελ ζπγρψλεπζε ησλ παξαθάησ εηαηξηψλ, ζηηο νπνίεο ήδε δηαηεξνχζε ηνλ έιεγρν: 

 

Δηαηξία Θφζηνο Θηήζεο 

INTERFISH  A.E 3.547.779 

Fish Filet AE 1.426.750 

ΦΑΟΑΓΝΛΖΠΗΑ 1.545.000 
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ΔΣΗΛΑΓΔΠ 1.150.000 

ΠΛΝΙΝ 7.669.529 

 

Νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ ζπγρσλεπφκελσλ εηαηξηψλ θαηά ηελ εκεξνκελία ζπγρψλεπζεο παξνπζηάδνληαη 

παξαθάησ: 

 

  
  

INTERFISH  
A.E 

  
Fish Filet 

AE 
  ΔΣΗΛΑΓΔΠ   ΦΑΟΑΓΝΛΖΠΗΑ 

                  

Ξεξηνπζηαθά Πηνηρεία                 

Δλζψκαηα Ξάγηα   8.474.202   4.135.563   173.221   1.882.342 

Βηνινγηθά  Ξεξηνπζηαθά Πηνηρεία   19.522.049   0   415.945   971.037 

Άιιεο Καθξνπξφζεζκεο Απαηηήζεηο   2.544.516   59.424   75.787   4.478 

Πύλνιν   30.540.767   4.194.987   664.953   2.857.858 

                  

Θπθινθνξνύλ ελεξγεηηθό                 

Βηνινγηθά Ξεξηνπζηαθά Πηνηρεία   28.002.947   0   831.081   2.019.998 

Απαηηήζεηο απφ Δκπνξηθέο 

Γξαζηεξηφηεηεο 

  

12.186.830   534.025   1.690   1.072 

Ινηπέο Απαηηήζεηο   7.503.567   155.768   266.909   1.440.834 

Πύλνιν   47.693.343   689.793   1.099.681   3.461.904 

                  

Πύλνιν Ξεξηνπζηαθώλ Πηνηρείσλ   78.234.110   4.884.780   1.764.633   6.319.762 
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Ίδηα Θεθάιαηα   5.069.718   1.523.812   -306.788   150.779 

                  

Κε Βξαρππξόζεζκεο 

πνρξεώζεηο                 

Γάλεηα Ρξαπεδψλ   20.496.020   0   0   0 

Ινηπέο Καθξνπξφζεζκεο 

πνρξεψζεηο   2.299.810   1.292.708   45.080   0 

Πύλνιν   22.795.830   1.292.708   45.080   0 

                  

Βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο                 

Δκπνξηθνί θαη άιινη Ξηζησηέο   19.483.808   796.332   1.470.623   5.349.184 

Γάλεηα   21.891.709   1.164.682   358.351   377.070 

Ινηπέο Βξαρππξφζεζκεο πνρξεψζεηο   8.993.046   107.246   197.367   442.729 

                  

Πύλνιν   50.368.563   2.068.260   2.026.341   6.168.983 

                  

Πύλνιν  Yπνρξεώζεσλ   78.234.111   4.884.780   1.764.633   6.319.762 

 

 

 

Απφ ηελ ζπγρψλεπζε ζε επίπεδν κεηξηθήο εηαηξία πξνέθπςε απνηέιεζκα (δεκία) πνζνχ 2.996 ρηι. € ην νπνίν 

αλαιχεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: 

 

Ίδηα Θεθάιαηα Δηαηξηώλ     

INTERFISH  A.E   5.069.718     
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Fish Filet AE   1.523.812     

ΔΣΗΛΑΓΔΠ   -306.788     

ΦΑΟΑΓΝΛΖΠΗΑ   150.779   6.437.521 

          

Κείνλ:         

          

Δχινγε Αμία Κεηνρψλ πνπ εθδίδνληαη:   -2.447.664 

Θφζηνο Θηήζεο Δηαηξηψλ   -7.669.529 

          

Απνηέιεζκα Αλαγλσξηδόκελν ζηα Ίδηα 
Θεθάιαηα   -3.679.672 

 

Ρν παξαπάλσ πνζφ αλαγλσξίζηεθε απεπζείαο ζηα Ίδηα Θεθάιαηα ηεο εηαηξίαο σο επηπιένλ εμαγνξά πνζνζηνχ, ζην 

θνλδχιη «Απνζεκαηηθφ απφ Ππγρψλεπζε Θπγαηξηθψλ Δηαηξηψλ». 

 

1.6 Ππγρώλεπζε ζε επίπεδν Νκίινπ 

 

Πε επίπεδν νκίινπ, ε δηαθνξά, κεηαμχ ηεο εχινγεο αμίαο ησλ λέσλ κεηνρψλ πνπ ζα εθδνζνχλ θαη ησλ κε 

ειεγρνπζψλ ζπκκεηνρψλ πνπ απνθηψληαη (κε εκεξνκελία 21/3/2012), αλαγλσξίζζεθαλ απεπζείαο ζηα Ίδηα 

Θεθάιαηα.  

Ρν πνζφ ην νπνίν αλαγλσξίζζεθε απεπζείαο ζηα Ίδηα Θεθάιαηα αλέξρεηαη ζε 923 ρηι. € θαη αλαιχεηαη παξαθάησ: 

 

Δχινγε Αμία Κεηνρψλ πνπ εθδίδνληαη 
(Σξεκαηηζηεξηαθή Αμία 21/3/2012)   2.447.664 

          

Κείνλ:         
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Κε Διέγρνπζεο Ππκκεηνρεο Interfish AE    -3.227.383 

Κε Διέγρνπζεο Ππκκεηνρεο Interfish AE    -143.391 

          

Απνηέιεζκα Αλαγλσξηδόκελν ζηα 

Ίδηα Θεθάιαηα   -923.110 

 
 

Ζ Ππγρψλεπζε νινθιεξψζεθε κε ηηο απνθάζεηο  Θ2-5343 , Θ2-5343(δηο) , /27-07-2012 ηνπ πνπξγείνπ Αλάπηπμεο 

Αληαγσληζηηθφηεηαο πνδνκψλ Κεηαθνξψλ  & Γηθηχσλ / Γελ. Γξακκαηεία Δκπνξίνπ, φπνπ εγθξίζεθε ε Ππγρψλεπζε 

κε απνξξφθεζε απφ ηελ ΠΔΙΝΛΡΑ ΑΔ (απνξξνθψζα) ησλ εηαηξεηψλ INTERFISH AE, FISH FILLET AE, IX. ΔΣΗΛΑΓΔΠ 

ΑΔ,. ΗΣ. ΦΑΟΑΓΝΛΖΠΗΑ ΑΔ (απνξξνθψκελεο εηαηξείεο).  

H Δπηηξνπή Δηζαγσγψλ θαη Δηαηξηθψλ Ξξάμεσλ ηνπ Σξεκαηηζηεξίνπ Αζελψλ θαηά ηε ζπλεδξίαζε ηεο 30.07.2012, 

ελέθξηλε ηελ εηζαγσγή πξνο δηαπξαγκάηεπζε ησλ 36.235.184 λέσλ θνηλψλ νλνκαζηηθψλ κεηνρψλ ηεο εηαηξίαο 

"ΗΣΘΝΡΟΝΦΔΗΑ ΠΔΙΝΛΡΑ Α.Δ.Γ.Δ." (εθεμήο "Απνξξνθψζα εηαηξία"), πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ αχμεζε ηνπ 

κεηνρηθνχ ηεο θεθαιαίνπ ιφγσ ζπγρψλεπζεο κε απνξξφθεζε ησλ εηαηξεηψλ "INTERFISH ΗΣΘΝΘΑΙΙΗΔΟΓΔΗΔΠ 

A.Δ.", "ΗΣΘΝΘΑΙΙΗΔΟΓΔΗΔΠ ΦΑΟΑΓΝΛΖΠΗΑ Α.Δ.", "ΗΣΘΝΡΟΝΦΔΗΑ ΔΣΗΛΑΓΥΛ Α.Δ." θαη "ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑ 

ΚΔΡΑΞΝΗΖΠΖΠ ΗΣΘΥΛ Α.Β.Δ.Δ." (FISH FILLET HELLAS) κε ηηο εμήο ζρέζεηο αληαιιαγήο: α) θάζε κέηνρνο ηεο 

"ΗΣΘΝΡΟΝΦΔΗΑ ΠΔΙΝΛΡΑ Α.Δ.Γ.Δ." αληαιιάζζεη θάζε 1,194143988715630 παιαηέο κεηνρέο πνπ θαηέρεη κε 1 λέα 

θνηλή νλνκαζηηθή κεηνρή, νλνκαζηηθήο αμίαο επξψ 1,00, β) θάζε κέηνρνο ηεο "INTERFISH ΗΣΘΝΘΑΙΙΗΔΟΓΔΗΔΠ 

Α.Δ." (πιελ ηεο Απνξξνθψζαο) αληαιιάζζεη θάζε 1,575176400997440 κεηνρέο πνπ θαηέρεη κε 1 λέα θνηλή 

νλνκαζηηθή κεηνρή, νλνκαζηηθήο αμίαο επξψ 1,00, θαη γ) θάζε κέηνρνο ηεο "FISH FILLET HELLAS" (πιελ ηεο 

Απνξξνθψζαο) αληαιιάζζεη θάζε 1,316733280042630 κεηνρέο πνπ θαηέρεη κε 1 λέα θνηλή νλνκαζηηθή κεηνρή, 

νλνκαζηηθήο αμίαο επξψ 1,00. Πεκεηψλεηαη φηη γηα ηηο εηαηξίεο "ΗΣΘΝΘΑΙΙΗΔΟΓΔΗΔΠ ΦΑΟΑΓΝΛΖΠΗΑ Α.Δ." θαη 

"ΗΣΘΝΡΟΝΦΔΗΑ ΔΣΗΛΑΓΥΛ Α.Δ." δελ πθίζηαηαη ζρέζε αληαιιαγήο δεδνκέλνπ φηη πξφθεηηαη γηα απνξξφθεζε 100% 

ζπγαηξηθψλ εηαηξηψλ. Υο εκεξνκελία έλαξμεο δηαπξαγκάηεπζεο ησλ λέσλ κεηνρψλ νξίζηεθε ε 3ε Απγνχζηνπ 2012. 

8.2.2 Κεηαβνιέο Ξνζνζηώλ Δλνπνηνύκελσλ Δηαηξηώλ  

Σηιρ 12.1.2012, η Εηαιπία ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ πποσώπηζε ζηην εξαγοπά επιπλέον ποζοζηού 44% ηηρ εηαιπίαρ AEGEAN 

AS, έλαληη ηνπ πνζνχ ησλ 2.550 ρηι. €. Ρν πνζνζηφ ηεο εηαηξίαο ΠΔΙΝΛΡΑ ΑΔΓΔ αλέξρνληαλ έσο ηελ εκεξνκελία 

εμαγνξάο ζην 35,02% ελψ κεηά ηελ εμαγνξά αλέξρεηαη πιένλ ζην 79,02%. 

Ζ ελ ιφγσ εηαηξία ελζσκαηψλνληαλ κέρξη ηελ εκεξνκελία εμαγνξάο ηνπ επηπιένλ πνζνζηνχ, ζηηο ελνπνηεκέλεο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο κε ηελ κέζνδν ηεο θαζαξήο ζέζεο. 



 

Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο γηα ηελ πεξίνδν από 

 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2012                        79 

Κε ηελ απφθηεζε ηνπ επηπιένλ πνζνζηνχ, ε εηαηξία Πειφληα ΑΔΓΔ ζηελ δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ 1.1 – 31.12.2012, 

άιιαμε ηελ κέζνδν ελνπνίεζεο ηεο εηαηξίαο AEGEAN AS. Ππγθεθξηκέλα ε εηαηξία AEGEAN AS αλαγλσξίζηεθε ζηηο 

ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο κε ηελ κέζνδν ηεο νιηθήο ελνπνίεζεο (linebyline) ζαλ ζπγαηξηθή εηαηξία. 

H εηαηξία Πειφληα ΑΔΓΔ πξνέβε ζηελ ζπγθεθξηκέλε αιιαγή, αθνινπζψληαο ηηο αξρέο ηνπ ΓΙΞ 27 «Δλνπνηεκέλεο θαη 

Ηδηαίηεξεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο», δεδνκέλνπ απφ ηελ εκεξνκελία εμαγνξάο ηνπ πνζνζηνχ: 

α. απέθηεζε ηελ πιεηνςεθία ησλ κεηνρψλ ηεο ζπγαηξηθήο εηαηξίαο (79,02%), θαη 

β. θαηέρεη ηελ απαξαίηεηε πιεηνςεθία ζηα δηθαηψκαηα ςήθνπ ηνπ ΓΠ.  

Βάζεη ησλ παξαπάλσ, ε εηαηξία ΠΔΙΝΛΡΑ ΑΔΓΔ, έρεη πιένλ ηελ δπλαηφηεηα λα θαηεπζχλεη ηελ νηθνλνκηθή θαη 

επηρεηξεκαηηθή πνιηηηθή ηεο εηαηξίαο AEGEAN AS 

Ν ηξφπνο ρεηξηζκνχ ηεο αιιαγήο κεζφδνπ ελζσκάησζεο ζπγγελνχο εηαηξίαο (απφ ηελ κέζνδν ηεο κέζνδν 

ηεο θαζαξήο ζέζεο ζηελ κέζνδν νιηθήο ελνπνίεζεο) πξαγκαηνπνηήζεθε κε βάζε ηηο απαηηήζεηο ηνπ ΓΞΣΞ3 (IFRS 

3.42). Ζ εηαηξία εθαξκφδνληαο ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνηχπνπ επαλεθηίκεζε ην πνζνζηφ πνπ θαηείρε ζηελ AEGEAN AS 

ζε εχινγε αμία (κε εκεξνκελία 12.1.2012) αλαγλσξίδνληαο ηε δηαθνξά πνπ πξνέθπςε ζηα Απνηειέζκαηα Σξήζεο. 

Πηνλ παξαθάησ πίλαθα αλαγξάθνληαη νη παξαδνρέο εθηίκεζεο ηεο εχινγεο αμίαο ηνπ πξνεγνχκελα 

θαηερφκελνπ πνζνζηνχ ηεο ηνχξθηθεο AEGEAN AS.(κε εκεξνκελία 12.1.2012): 

 

ΔΞΗΡΝΘΗΝ ΚΖΓΔΛΗΘΝ ΘΗΛΓΛΝ 9,86% 

ΑΞΝΓΝΠΖ ΘΗΛΓΛΝ ΑΓΝΟΑΠ 10,13% 

ΔΞΗΞΙΔΝΛ ΞΟΗΚ ΘΗΛΓΛΝ 0,00% 

ΘΝΠΡΝΠ ΗΓΗΥΛ ΘΔΦΑΙΑΗΥΛ 18,95% 

    

ΘΝΠΡΝΠ ΓΑΛΔΗΠΚΝ 11,00% 

ΘΝΠΡΝΠ ΓΑΛΔΗΠΚΝ (κεηά θφξσλ) 8,80% 

    

ΚΔΠΝ ΠΡΑΘΚΗΘΝ ΘΝΠΡΝΠ ΘΔΦΑΙΑΗΝ 12,86% 

    

ΠΛΡΔΙΔΠΡΖΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ 4,00% 

Ιφγσ ηεο αιιαγήο κεζφδνπ αλαγλψξηζεο ηεο εηαηξίαο AEGEAN AS. ε εηαηξία πξνέβε ζηηο αθφινπζεο ελέξγεηεο: 

 Αλαγλψξηζε ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηεο εηαηξίαο AEGEAN AS. θαηά ηελ εκεξνκελία 

απφθηεζεο ηνπ ειέγρνπ (12/1/2012).  

 Αλαγλψξηζε ην ζχλνιν ησλ δηθαησκάησλ κεηνςεθίαο θαηά ηελ εκεξνκελία απφθηεζεο. 

 Ρα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη νη ππνρξεψζεηο ηεο AEGEAN AS θαηά ηελ εκεξνκελία εμαγνξάο αλαιχνληαη ζηνλ 

παξαθάησ πίλαθα: 
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Ξεξηνπζηαθά Πηνηρεία   

Δλζψκαηα Ξάγηα 2.489.919 

πεξαμία θαη Άπια Ξεξηνπζηαθά Πηνηρεία  6.040.168 

Βηνινγηθά Ξεξηνπζηαθά Πηνηρεία 25.619.458 

Δκπνξηθέο θαη Ινηπέο Απαηηήζεηο 6.607.903 

Απνζέκαηα 909.372 

Πύλνιν Ξεξηνπζηαθώλ Πηνηρείσλ 41.666.820 

    

πνρξεώζεηο   

Καθξνπξφζεζκα Γάλεηα Ρξαπεδψλ 4.210.741 

Δκπνξηθνί θαη άιινη Ξηζησηέο 11.134.713 

Βξαρππξφζεζκα Γάλεηα Ρξαπεδψλ 6.946.138 

Ινηπέο πνρξεψζεηο 3.820.703 

Πύλνιν πνρξεώζεσλ 26.112.295 

    

Θαζαξά Ξεξηνπζηαθά Πηνηρεία κείνλ πνρξεψζεηο πνπ 

αλαιακβάλνληαη: 15.554.525 

Απναλαγλψξηζε Ξξνεγνχκελσο Αλαγλσξηζκέλεο πεξαμίαο 

ζηηο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηνπ Νκίινπ AEGEAN AS -5.551.637 

Θαζαξά Ξεξηνπζηαθά Πηνηρεία κείνλ πνρξεώζεηο πνπ 

αλαιακβάλνληαη (εθηόο ππεξαμίαο): 10.002.888 
 

 
 

Θαηά ηελ εκεξνκελία εμαγνξάο, αλαγλσξίζηεθαλ κε ειέγρνπζεο ζπκκεηνρέο πνζνχ 2.098.606(10.002.888* 

20,98%). Tν απνηέιεζκα απφ ηελ ελνπνίεζε ηεο εηαηξίαο AEGEAN AS κε ηελ κέζνδν ηεο νιηθήο ελνπνίεζεο αλήιζε 

ζην πνζφ ησλ –2.802 ρηι. € θαη αλαιχεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: 

Θφζηνο Δμαγνξάο επηπιένλ 44% 2.550.000 

Ξιένλ Δχινγε Αμία Θαηερφκελνπ Ξνζνζηνχ 35,02%: 3.291.880 

Πύλνιν Θόζηνπο Δμαγνξάο AEGEAN AS 5.841.880 

    

Θαζαξή Δχινγε Αμία Ξεξηνπζηαθψλ Πηνηρείσλ θαη 

πνρξεψζεσλ πνπ απνθηψληαη * 79,02%: 7.904.282 

Γηαθνξά κεηαμύ ηηκήκαηνο θαη θαζαξώλ 
πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ 2.062.402 

κείνλ:   

Γηαθνξά κεηαμχ αλαγλσξηζκέλεο αμίαο AEGEAN AS κε ΘΘ 

θαη Δχινγεο Αμίαο -4.865.283 

Γηαθνξά Δλνπνίεζεο FjordMarin κε Νιηθή Δλνπνίεζε 
Αλαγλσξηδόκελε ζηα Απνηειέζκαηα Σξήζεο: -2.802.881 

 

Ζ εηαηξία νινθιήξσζε ηελ δηαδηθαζία πξνζδηνξηζκνχ ηεο εχινγεο αμίαο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, ππνρξεψζεσλ 

θαη ελδερφκελσλ ηεο ζπγαηξηθήο εηαηξίαο. Ζ δηαθνξά ε νπνία αλαγλσξίζηεθε ζην απνηέιεζκα πξνζδηνξίζηεθε κε 

βάζε ηηο ηειηθέο εχινγεο αμίεο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ θαηά ηελ εκεξνκελία απφθηεζεο ηνπ 

ειέγρνπ ηεο ζπγαηξηθήο θαζψο θαη ηελ εχινγε αμία ηνπ θαηερφκελνπ πνζνζηνχ 35,05% θαηά ηελ 12/1/12. 

Κεηξηθή Δηαηξία 
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Πε επίπεδν κεηξηθήο εηαηξίαο, ε εηαηξία πξνέβε ζε έιεγρν απνκείσζεο ηεο επέλδπζεο ηεο ζηελ εηαηξία AEGEAN AS. 

Δλδείμεηο απνκείσζεο πξνθεηκέλνπ ε εηαηξία λα πξνβεί ζε έιεγρν απνκείσζεο απνηέιεζαλ ηα θάησζη γεγνλφηα: 

3. Ρα ζεκαληηθά αξλεηηθά απνηειέζκαηα ηεο ζπγαηξηθήο εηαηξίαο γηα δεχηεξε ζπλερή ρξνληά 

4. Ζ κεηαβνιή ηεο πνιηηηθήο επηδνηήζεσλ πσιήζεσλ πξντφλησλ ηρζπνηξνθείσλ ζηελ Ρνπξθία, βάζεη ηεο 

νπνίαο κεηψζεθε ε επηδφηεζε ησλ πσιήζεσλ θαηά 90% πεξίπνπ. 

Ζ ζπλνιηθή αμία ηεο εηαηξίαο πξνζδηνξίζηεθε πεξίπνπ ζε 7.500 ρηι. €, ελψ ε αμία κε ηελ νπνία αλαγλσξίδεηαη ζηηο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο κεηξηθήο εηαηξίαο πξνζδηνξίζηεθε ζην πνζφ ησλ 5.926,5 ρηι. (7.500 ρηι. * 79,02%). Ζ 

δεκηά απνκείσζεο ζε επίπεδν κεηξηθήο εηαηξίαο αλήιζε ζην πνζφ ησλ -8.123,5 ρηι. €. 

Πηνλ παξαθάησ πίλαθα αλαγξάθνληαη νη παξαδνρέο εθηίκεζεο ηεο εχινγεο αμίαο ηεο ηνχξθηθεο AEGEAN AS 

(κε εκεξνκελία 31.1.2012): 

ΔΞΗΡΝΘΗΝ ΚΖΓΔΛΗΘΝ ΘΗΛΓΛΝ 6,72% 

ΑΞΝΓΝΠΖ ΘΗΛΓΛΝ ΑΓΝΟΑΠ 9,40% 

ΔΞΗΞΙΔΝΛ ΞΟΗΚ ΘΗΛΓΛΝ 0,00% 

ΘΝΠΡΝΠ ΗΓΗΥΛ ΘΔΦΑΙΑΗΥΛ 17,76% 

    

ΘΝΠΡΝΠ ΓΑΛΔΗΠΚΝ 11,50% 

ΘΝΠΡΝΠ ΓΑΛΔΗΠΚΝ (κεηά θφξσλ) 9,20% 

    

ΚΔΠΝ ΠΡΑΘΚΗΘΝ ΘΝΠΡΝΠ ΘΔΦΑΙΑΗΝ 12,63% 

    

ΠΛΡΔΙΔΠΡΖΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ 4,00% 

 

ΗΑΡ LTD 

Πηηο 28.12.2012, ε ζπγαηξηθή εηαηξία ηνπ IATLTD πξνρψξεζε ζε αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ θαη ππέξ ην άξηην κε 

θεθαιαηνπνίεζε ππνρξέσζεο, πνζνχ € 772,2 ρηι. πεξίπνπ ζηελ νπνία ζπκκεηείρε απνθιεηζηηθά ε κεηξηθή εηαηξία. Ζ 

αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ αλήιζε ζην πνζφ ησλ € 38,6 ρηι πεξίπνπ ελψ ε αχμεζε ζην θνλδχιη ππέξ ην άξηην ζην 

πνζφ ησλ € 733,6 ρηι.  

Ιφγσ ηνπ γεγνλφηνο φηη ε κεηξηθή εηαηξία ζπκκεηείρε απνθιεηζηηθά ζηελ αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, απμήζεθε ην 

πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηεο Πειφληα ΑΔΓΔ ζηελ ζπγαηξηθή εηαηξία θαηά 7,02%. Ζ Κεηαβνιή ησλ κε Διέγρνπζσλ 

Ππκκεηνρψλ θαζψο θαη ε επίδξαζε πνπ είρε ε αχμεζε ζηα Ίδηα Θεθάιαηα πνπ απνδίδνληαη ζηνπο Κεηφρνπο ηεο 

Κεηξηθήο Δηαηξίαο, αλαιχνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: 

  

ΗΘ απνδηδόκελα ζηνπο 
Κεηόρνπο ηεο 

Κεηξηθήο 

Κε 
Διέγρνπζεο 

Ππκκεηνρέο 

Θαζαξά Ξεξηνπζηαθά Πηνηρεία 28.12.2012: -353.634,42 -353.634,42 

Κεξίδην @ 82,32% -291.111,85 -62.522,57 
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Θαζαξά Ξεξηνπζηαθά Πηνηρεία 28.12.2012 
(Κεηά ηελ έθδνζε λέσλ Κεηνρψλ):  418.557,49 418.557,49 

Κεξίδην @ 89,34% 373.939,26 44.618,23 

      

Κεηαβνιή ζηα Θαζαξά Ξεξηνπζηαθά 

Πηνηρεία 665.051,11 107.140,80 

Aχμεζε Θεθαιαίνπ 772.191,90   

Απνηέιεζκα από Αύμεζε Θεθαιαίνπ 

αλαγλσξηδόκελν ζηα ΗΘ 107.140,79   

 

Θνύκαξνο ΑΔ 

Θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ έηνπο, ν κηινο πνχιεζε ηελ εηαηξία Θνχκαξνο ΑΔ έλαληη ηηκήκαηνο 10 ρηι. €. Ρα ίδηα 

θεθάιαηα ηεο εηαηξίαο θαηά ηελ εκεξνκελία πψιεζεο αλέξρνληαλ ζην πνζφ ησλ -41.7 ρηι. € θαη ην πνζνζηφ ηεο 

εηαηξίαο ζε 89,59%. Απφ ηελ πψιεζε πξνέθπςε θέξδνο γηα ηελ εηαηξία 47,3 ρηι. €, ελψ απναλαγλσξίζηεθαλ κε 

ειέγρνπζεο ζπκκεηνρέο πνζνχ -4,3 ρηι. €. 

 

Ρίκεκα Ξψιεζεο 10.000,00   

Ίδηα Θεθάιαηα πνπ Ξσινχληαη (Αλαινγία 89,59%) -37.330,69   

Θέξδνο από Ξώιεζε 47.330,69   

 

Ξνιεκάξρα ΑΔ 

Θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ έηνπο, ν κηινο πξνρψξεζε ζηελ απφθηεζε επηπιένλ πνζνζηνχ 30,7% ζηελ εηαηξία 

ΞΝΙΔΚΑΟΣΑ ΑΔ έλαληη 2.700 ρηι. €. Ρα ΗΘ ηεο εηαηξίαο θαηά ηελ εκεξνκελία εμαγνξάο ηνπ επηπιένλ πνζνζηνχ 

αλέξρνληαλ ζην πνζφ ησλ 9.101 ρηι. € πεξίπνπ. Ρν απνηέιεζκα αλαγλσξίζηεθε απεπζείαο ζηα ΗΘ ηνπ Νκίινπ θαη 

αλαιχεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: 

 

Eμαγνξά Ξνζνζηνχ ζηηο 28/9/2012 30,70% 

Ίδηα Θεθάιαηα θαηά ηελ 28/9/2012 9.100.987,46 
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NCI θαηά ηελ 28/9/2012 2.794.003,15 

    

Ρίκεκα Δμαγνξάο 2.700.000,00 

Θέξδνο από ηελ εμαγνξά (αλαγλσξηδόκελε 

ζηα ΗΘ) -94.003,15 
 

 

BLUEWATER FLAT FISH LTD / BFF Ltd 

O φκηινο πξνρψξεζε ζε εθθαζάξηζε ηεο εηαηξίαο ΒFFLTD. Ρα ίδηα θεθάιαηα ηεο εηαηξίαο θαηά ηελ εκεξνκελία 

εθθαζάξηζεο αλέξρνληαλ πεξίπνπ ζην πνζφ ησλ -2.100 ρηι. € θαη ην πνζνζηφ ηεο εηαηξίαο ζε 82,7%. Ζ εθθαζάξηζεο 

ηεο εηαηξίαο θαη δηαθνπή ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο δελ ζεσξνχληαη φηη εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ ΓΞΣΞ 5, 

ιφγσ νηθνλνκηθνχ κεγέζνπο θαη δεδνκέλνπ φηη ν φκηινο ζπλερίδεη λα δξαζηεξηνπνηείηαη ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην κέζσ 

ηεο ζπγαηξηθήο ηνπ IATLTD. 

Ρα Ίδηα Θεθάιαηα ηεο ζπγαηξηθήο Δηαηξίαο αλαγλσξίδνληαη παξαθάησ: 

Ξεξηγξαθή 

ΗΘ απνδηδόκελα 

ζηνπο Κεηόρνπο ηεο 
Κεηξηθήο 

Κε Διέγρνπζεο 

Ππκκεηνρέο 
Total 

31.12.2011 -1.614.920,23 -338.061,06 -1.952.981,29 

Απνηειέζκαηα Σξήζεο -46.760,12 -9.788,58 -56.548,70 

Ππλαιιαγκαηηθέο Γηαθνξέο 

Σξήζεο -75.523,94 -15.809,89 -91.333,83 

31.12.2012 -1.737.204,29 -363.659,53 -2.100.863,82 

 

Ρν απνηέιεζκα απφ ηελ εθθαζάξηζε ηεο εηαηξίαο αλαιχεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: 

Γηαθνπηφκελε θαζαξή ζέζε (Αλαινγία 
Κεηξηθήο) -1.737.204,29 

Απνηέιεζκα απφ Γηαθνπή ζηα Α.Σ. 1.737.204,29 

Αλαγλψξηζε ΠΓ ζηα Α.Σ. 111.469,49 

Ρειηθό Απνηέιεζκα Δθθαζάξηζε ζηα 

Απνηειέζκαηα Σξήζεο 1.848.673,78 
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Πε επίπεδν κεηξηθήο εηαηξίαο ε επίδξαζε ηεο απναλαγλψξηζεο ηεο ζπγαηξηθήο αλήιζε ζην πνζφ ησλ -2.762 ρηι. € 

πεξίπνπ. 

Ρν ζχλνιν ηεο επίδξαζεο ησλ παξαπάλσ επελδπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζηηο εηαηξίεο ΗΑΡ LTD, BFFLTD, Θνχκαξνο ΑΔ 

θαη Ξνιεκάξρα ΑΔ, αλαιχεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: 

 

Ππλαιιαγή 
Ππλαιιαγκαηη
θέο Γηαθνξέο 

Απνηέιεζκα 
Αλαγλσξηδόκελν 

ζηα Α.Σ. 

Απνηέιεζκα 
Αλαγλσξηδόκελν 

ζηα ΗΘ 

Κε 
Διέγρνπζεο 

Ππκκεηνρέο 

Θεθαιαηνπνίεζε 
Ξνζνζηνχ ζηελ IAT LTD 

0 0 -107.141 107.141 

Ξψιεζε Θνχκαξνο ΑΔ 0 47.331 0 4.338 

Δμαγνξά Ξνζνζηνχ 
Ξνιεκάξρα ΑΔ 

0 
0 94.003 -2.794.003 

Δθθαζάξηζε BFF LTD -111.469 1.848.674 0 363.660 

Πύλνιν Δπίδξαζεο -111.469 1.896.004 -13.138 -2.318.865 

 

 

8.2.3 Ρξαπεδηθέο πνρξεώζεηο – Αλαδηνξγάλσζε Γαλείσλ   

Ζ Γηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο, ζπλερίδεη ηηο ζπδεηήζεηο κε ηηο Ρξάπεδεο ζρεηηθά κε ηελ αλαδηαπξαγκάηεπζε ζπλνιηθά ησλ 

δαλείσλ ηεο κε ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα πξνθεηκέλνπ λα θαηαιήμνπλ ζε ζπκθσλία αλαθνξηθά κε ηελ ηξνπνπνίεζε 

ησλ φξσλ ησλ ζπκβάζεσλ κε ηελ αλαδηάξζξσζε ησλ φξσλ απνπιεξσκήο θαη ησλ πξνυπνζέζεσλ ηνπ πθηζηάκελνπ 

δαλεηζκνχ, θαζψο θαη ηελ κεηαηξνπή βξαρππξφζεζκσλ δαλείσλ ζε καθξνπξφζεζκα. Πηφρνο ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ 

είλαη ε επηκήθπλζε ηεο δηάξθεηαο απνπιεξσκήο ησλ δαλείσλ, ε δηακφξθσζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ δεηθηψλ πνπ λα 

κπνξνχλ λα ηεξεζνχλ ζηα πιαίζηα ηεο ηξέρνπζαο νηθνλνκηθήο ζπγθπξίαο θαζψο θαη ε κείσζε ηνπ θφζηνπο 

δαλεηζκνχ. Ζ Γηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο έρεη ηελ πεπνίζεζε φηη ε φιε δηαδηθαζία ζα νινθιεξσζεί κε επηηπρία κέρξη ην 

ηέινο ηνπ 2012.  

8.2.4 Δπελδύζεηο   

Ν κηινο Πειφληα πξνέβε εληφο ηνπ 2012 ζε απαξαίηεηεο λέεο επελδχζεηο χςνπο 1.601 ρηι επξψ, γηα ηελ βειηίσζε 

ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηνπ εμνπιηζκνχ ηεο παξαγσγήο  Γηα ηελ εηαηξεία αληίζηνηρα νη λέεο 

επελδχζεηο εληφο ηνπ 2012 αλήιζαλ ζην πνζφ 1.203  ρηι επξψ. Νη λέεο επελδχζεηο αθνξνχλ  εμνπιηζκνχο ησλ 

κνλάδσλ εθηξνθήο-πάρπλζεο ηρζχσλ (ηρζπνθισβνχο, δίρηπα, κεραλήκαηα) κε ζθνπφ ηελ βειηίσζε ηεο 

παξαγσγηθφηεηαο.  
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8.3 Πεκαληηθέο ινγηζηηθέο θξίζεηο, εθηηκήζεηο θαη ππνζέζεηο. 

Ζ πξνεηνηκαζία ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξφηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο 

(ΓΞΣΑ) απαηηεί απφ ηε δηνίθεζε ην ζρεκαηηζκφ θξίζεσλ, εθηηκήζεσλ θαη ππνζέζεσλ νη νπνίεο επεξεάδνπλ ηα 

δεκνζηεπκέλα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηελ εκεξνκελία ζχληαμεο νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

Δπεξεάδνπλ επίζεο ηηο γλσζηνπνηήζεηο ησλ ελδερφκελσλ απαηηήζεσλ θαη ππνρξεψζεσλ ηελ εκεξνκελία ζχληαμεο 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαζψο θαη ηα δεκνζηεπκέλα πνζά εζφδσλ θαη εμφδσλ θαηά ηεο πεξηφδνπ . Ρα πξαγκαηηθά 

απνηειέζκαηα ελδέρεηαη λα δηαθέξνπλ απφ απηά ηα νπνία έρνπλ εθηηκεζεί. Νη εθηηκήζεηο θαη νη θξίζεηο βαζίδνληαη 

ζηελ εκπεηξία ηνπ παξειζφληνο θαη ζε άιινπο παξάγνληεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πξνζδνθηψλ γηα 

κειινληηθά γεγνλφηα ηα νπνία ζεσξνχληαη ινγηθά ζηηο ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο, ελψ επαλαμηνινγνχληαη ζπλερψο κε 

ηελ ρξεζηκνπνίεζε φισλ ησλ δηαζέζηκσλ πιεξνθνξηψλ. 

Θξίζεηο 

Νη βαζηθέο θξίζεηο πνπ πξαγκαηνπνηεί ε δηνίθεζε ηνπ Νκίινπ (εθηφο ησλ θξίζεσλ πνπ ζπλδένληαη κε εθηηκήζεηο νη 

νπνίεο παξνπζηάδνληαη ζηε ζπλέρεηα) θαη πνπ έρνπλ ηελ ζεκαληηθφηεξε επίδξαζε ζηα πνζά πνπ αλαγλσξίδνληαη ζηηο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θπξίσο ζρεηίδνληαη κε:  

Θαηεγνξηνπνίεζε ησλ επελδύζεσλ  

Ζ δηνίθεζε απνθαζίδεη θαηά ηελ απφθηεζε κηαο επέλδπζεο, εάλ απηή ζα θαηεγνξηνπνηεζεί σο δηαθξαηνχκελε σο ηε 

ιήμε, θαηερφκελε γηα εκπνξηθνχο ζθνπνχο, απνηηκψκελε ζηελ εχινγε αμία κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ, ή δηαζέζηκε 

πξνο πψιεζε. Γηα ηηο επελδχζεηο πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο δηαθξαηνχκελεο σο ηε ιήμε, ε δηνίθεζε εμεηάδεη εάλ 

πιεξνχληαη ηα θξηηήξηα ηνπ ΓΙΞ 39 θαη ζπγθεθξηκέλα ην θαηά πφζν ν κηινο έρεη ηελ πξφζεζε θαη ηελ ηθαλφηεηα λα 

ηηο θξαηήζεη έσο ηε ιήμε ηνπο. Ζ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ επελδχζεσλ σο απνηηκψκελεο ζηελ εχινγε αμία κέζσ ησλ 

απνηειεζκάησλ εμαξηάηαη απφ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ε δηνίθεζε παξαθνινπζεί ηελ απφδνζε απηψλ ησλ 

επελδχζεσλ. ηαλ δελ θαηεγνξηνπνηνχληαη σο θαηερφκελεο γηα εκπνξηθνχο ζθνπνχο αιιά ππάξρνπλ δηαζέζηκεο θαη 

αμηφπηζηεο εχινγεο αμίεο θαη νη κεηαβνιέο ζηηο εχινγεο αμίεο πεξηιακβάλνληαη ζην θέξδνο ή ζηε δεκηά ζηνπο 

ινγαξηαζκνχο ηεο δηνίθεζεο, θαηεγνξηνπνηνχληαη σο απνηηκψκελεο ζηελ εχινγε αμία κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ. 

ιεο νη άιιεο επελδχζεηο θαηεγνξηνπνηνχληαη σο δηαζέζηκεο πξνο πψιεζε. 

Απνζέκαηα 

Ρα απνζέκαηα απνηηκψληαη ζηε ρακειφηεξε ηηκή κεηαμχ ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο θαη ηεο θαζαξήο ξεπζηνπνηήζηκεο 

αμίαο. Ρν θφζηνο πεξηιακβάλεη φιεο ηηο δαπάλεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ γηα λα θζάζνπλ ηα απνζέκαηα ζηελ 

παξνχζα ζέζε θαη θαηάζηαζε. Γηα ηελ εθηίκεζε ηεο θαζαξήο ξεπζηνπνηήζηκεο αμίαο, ε δηνίθεζε ιακβάλεη ππ‟ φςηλ 

ηελ πην αμηφπηζηε απφδεημε ε νπνία είλαη δηαζέζηκε ηε ζηηγκή πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ε εθηίκεζε. Ρα απνζέκαηα 
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βνεζεηηθψλ πιψλ απνηηκψληαη ζηελ κέζε ηηκή θηήζεο ηνπο. Ρν θφζηνο πξνζδηνξίδεηαη ρξεζηκνπνηψληαο ηελ κέζνδν 

ηνπ κέζνπ ζηαζκηθνχ θφζηνπο. 

Βηνινγηθά Ξεξηνπζηαθά Πηνηρεία Δλεξγεηηθνύ - Απνζέκαηα 

Ρα βηνινγηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ Νκίινπ απνηηκήζεθαλ ζηελ εχινγε αμία ζχκθσλα κε ην ΓΙΞ 41. Ρα 

βηνινγηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία αθνξνχλ ηα πξντφληα ηρζπνθαιιηέξγεηαο γφλν – ςάξη πνπ είλαη ζε εμέιημε ζηελ 

παξαγσγηθή δηαδηθαζία ζε δηάθνξα ζηάδηα αλάπηπμεο. 

Υο γεσξγηθή δξαζηεξηφηεηα νξίδεηαη ε δηνίθεζε θαη ε δηαρείξηζε απφ µία επηρείξεζε ηνπ βηνινγηθνχ 

µεηαζρεκαηηζκνχ ησλ βηνινγηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ γηα πψιεζε, ζε γεσξγηθφ πξντφλ ή ζε επηπξφζζεηα 

βηνινγηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. Υο βηνινγηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία νξίδνληαη δψα θαη θπηά ππφ ηε δηαρείξηζε µίαο 

επηρείξεζεο, ελψ ην γεσξγηθφ πξντφλ απνηειείηαη απφ ηε ζπγθνκηδή ηνπ πξντφληνο ησλ βηνινγηθψλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ ηεο επηρείξεζεο, ε νπνία πξννξίδεηαη γηα πψιεζε, επεμεξγαζία ή θαηαλάισζε. Ρν δηθαίσκα ηεο δηαρείξηζεο 

ησλ βηνινγηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ κπνξεί λα πξνέξρεηαη απφ ηδηνθηεζία ή απφ άιιν ηχπν λνκηθήο πξάμεο. 

Έλα βηνινγηθφ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν πξέπεη λα απνηηκάηαη θαηά ηελ αξρηθή θαηαρψξεζε θαη θαηά ηελ εκεξνκελία  

θάζε ηζνινγηζκνχ ζηελ εχινγε αμία ηνπ µείνλ ην εθηηκψκελν ζηνλ ηφπν ηεο πψιεζεο θφζηνο, εθηφο απφ ηελ 

πεξίπησζε φπνπ ε εχινγε αμία δελ κπνξεί λα απνηηκεζεί αμηφπηζηα. Ζ εχινγε αμία πξνζδηνξίδεηαη κε βάζε ηηο 

ηξέρνπζεο ηηκέο πψιεζεο ησλ απνζεκάησλ δειαδή κε βάζε ηελ θαζαξή ξεπζηνπνηήζηκε αμία ησλ απνζεκάησλ. 

Αλ ππάξρεη µία ελεξγφο αγνξά γηα έλα βηνινγηθφ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ή γεσξγηθή παξαγσγή, νη επηθξαηνχζεο ηηκέο 

ζε απηή ηελ αγνξά είλαη ε θαηάιιειε βάζε γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο εχινγεο αμίαο απηνχ ηνπ ζηνηρείνπ. Αλ µία 

επηρείξεζε έρεη πξφζβαζε ζε δηαθνξεηηθέο ελεξγέο αγνξέο, ρξεζηκνπνηεί ηελ πεξηζζφηεξν ζρεηηθή. Αλ µία επηρείξεζε 

έρεη πξφζβαζε ζε δχν ελεξγέο αγνξέο, ζα ρξεζηκνπνηήζεη ηελ ηηκή πνπ ππάξρεη ζηελ αγνξά πνπ αλακέλεηαη λα 

ρξεζηκνπνηεζεί. 

Ζ εηαηξία κεηά ηελ αξρηθή θαηαρψξεζε ησλ βηνινγηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηα απνηηκά θαηά ηελ εκεξνκελία 

θάζε κεηαγελέζηεξνπ ηζνινγηζκνχ ζηελ εχινγε αμία κείνλ ηα εθηηκψκελα κέρξη ηελ πψιεζή ηνπο θφζηε. Θέξδνο ή 

δεκία πνπ µπνξεί λα πξνθχςεη θαηά ηελ αξρηθή θαηαρψξεζε ελφο βηνινγηθνχ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ θαη ηελ 

κεηαγελέζηεξε απνηίκεζε ηνπ (µείνλ ηηο εθηηκψκελεο δαπάλεο πψιεζεο θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο),θαηαρσξνχληαη 

ζην απνηέιεζκα ηεο ρξήζεο θαηά ηελ νπνία πξνθχπηνπλ. Θέξδνο κπνξεί λα πξνθχπηεη θαη θαηά ηελ αξρηθή 

θαηαρψξεζε ελφο βηνινγηθνχ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ. Ρα βηνινγηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία δηαρσξίδνληαη ζε 

ππνθαηεγνξίεο αλάινγα µε ην ζηάδην σξηκφηεηαο ψζηε λα είλαη δπλαηφ νη ρξήζηεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ λα 

ελεκεξσζνχλ γηα ην ρξφλν ησλ κειινληηθψλ  ηακηαθψλ ξνψλ ηηο νπνίεο ε επηρείξεζε πξνζδνθά λα έρεη απφ ηελ 

εθκεηάιιεπζε ησλ βηνινγηθψλ πφξσλ. 

Ν δηαρσξηζκφο ησλ βηνινγηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ζηνλ Ηζνινγηζκφ, γίλεηαη κε βάζε ην κέζν βάξνο ησλ 

απνζεκάησλ ηρζχσλ θαη, θαηαηάζζνληαη ηα θάησ ησλ 200 γξακκαξίσλ ςάξηα θαη ν γφλνο πξνο ηδηφρξεζε ζε 

βηνινγηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία Ξάγηνπ Δλεξγεηηθνχ, θαη ηα άλσ ησλ 200 γξακκαξίσλ ςάξηα θαη ν γφλνο πξνο 

πψιεζε, ζε βηνινγηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία Θπθινθνξνχληνο  Δλεξγεηηθνχ. 

Αλαθηεζηκόηεηα ησλ απαηηήζεσλ  
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Ζ θξίζε ηεο δηνίθεζεο αλαθνξηθά κε ηελ εθηίκεζε γηα αλαθηεζηκφηεηα ησλ απαηηήζεσλ απνηειεί ζεκαληηθφ ζηνηρείν 

γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ ππνινίπσλ σο επηζθαιή ή κε θαη ηελ επηκέηξεζε ηπρφλ απνκείσζεο ηεο αμίαο ηνπο. 

Θαηά πόζν κηα κίζζσζε πνπ ζπλάπηεηαη κε έλαλ εμσηεξηθό εθκηζζσηή θαηαηάζζεηαη σο ιεηηνπξγηθή ή 

ρξεκαηνδνηηθή. 

Ζ αμηνιφγεζε ηέηνησλ ζπκβάζεσλ δελ ελαπφθεηηαη κφλν ζηνλ έιεγρν ηνπ ηχπνπ πνπ ηε δηέπεη αιιά θπξίσο ζηελ 

αμηνιφγεζε ηεο νπζίαο ηεο ζπλαιιαγήο. Γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο νπζίαο ηεο ζπλαιιαγήο ιακβάλνληαη ππφςε 

γεγνλφηα φπσο ν ρξφλνο ηεο κίζζσζεο, ε ππνιεηπφκελε εχινγε αμία ηνπ παγίνπ θαη δηάθνξνη άιινη παξάγνληεο. 

Δθηηκήζεηο θαη ππνζέζεηο   

Ππγθεθξηκέλα πνζά ηα νπνία πεξηιακβάλνληαη ή επεξεάδνπλ ηηο νηθνλνκηθέο καο θαηαζηάζεηο θαζψο θαη ηηο ζρεηηθέο 

γλσζηνπνηήζεηο εθηηκψληαη, απαηηψληαο απφ εκάο λα ζρεκαηίδνπκε ππνζέζεηο ζρεηηθά κε αμίεο ή ζπλζήθεο νη νπνίεο 

δελ είλαη δπλαηφλ λα είλαη γλσζηέο κε βεβαηφηεηα θαηά ηελ πεξίνδν ζχληαμεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Κία 

ινγηζηηθή εθηίκεζε ζεσξείηαη ζεκαληηθή φηαλ είλαη ζεκαληηθή γηα ηελ εηθφλα ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ηεο 

εηαηξείαο θαη ηα απνηειέζκαηα θαη απαηηεί ηηο πην δχζθνιεο, ππνθεηκεληθέο ή πεξίπινθεο θξίζεηο ηεο δηνίθεζεο, ζπρλά 

σο απνηέιεζκα ηεο αλάγθεο γηα ζρεκαηηζκφ εθηηκήζεσλ ζρεηηθά κε ηελ επίδξαζε ππνζέζεσλ νη νπνίεο είλαη 

αβέβαηεο. Ν φκηινο αμηνινγεί ηέηνηεο εθηηκήζεηο ζε ζπλερή βάζε, βαζηδφκελνο ζηα απνηειέζκαηα ηνπ παξειζφληνο 

θαη ζηελ εκπεηξία, ζε ζπζθέςεηο κε εηδηθνχο, ζε ηάζεηο θαη ζε άιιεο κεζφδνπο νη νπνίεο ζεσξνχληαη ινγηθέο ζηηο 

ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο, φπσο επίζεο θαη ηηο πξνβιέςεηο ζρεηηθά κε ην πψο απηά ελδέρεηαη λα αιιάμνπλ ζην κέιινλ. 

 Φφξνη εηζνδήκαηνο. Ζ αμηφπηζηε επηκέηξεζε ησλ θφξσλ εηζνδήκαηνο βαζίδεηαη ζε εθηηκήζεηο ηφζν ηνπ 

ηξέρνληνο φζν θαη ηνπ αλαβαιιφκελνπ θφξνπ. Ν κηινο θαη ε Δηαηξεία αλαγλσξίδνπλ ππνρξεψζεηο γηα 

αλακελφκελα ζέκαηα θνξνινγηθνχ ειέγρνπ, βαζηδφκελνη ζε εθηηκήζεηο ηνπ θαηά πφζν ζα νθείινληαη 

επηπιένλ θφξνη. 

 Δπηζθαιείο απαηηήζεηο. Ξξνβιέςεηο επηζθαιψλ απαηηήζεσλ βαζίδνληαη ζηελ ηζηνξηθφηεηα ησλ ζηαηηζηηθψλ 

ζηνηρείσλ πνπ δηαηεξεί ε εηαηξεία θαη ν κηινο, αλαθνξηθά κε ηνλ θίλδπλν απαηηήζεηο λα κελ αλαθηεζνχλ ή 

ζε γεγνλφηα εηδηθψλ θαη πνιχ αλαιπηηθψλ ειέγρσλ ησλ πειαηψλ καο απφ ηκήκα πηζησηηθνχ ειέγρνπ. 

 Δλδερφκελα γεγνλφηα. Ν κηινο εκπιέθεηαη ζε δηθαζηηθέο δηεθδηθήζεηο θαη απνδεκηψζεηο θαηά ηε ζπλήζε 

πνξεία ησλ εξγαζηψλ ηνπ. Ζ δηνίθεζε θξίλεη φηη νπνηνηδήπνηε δηαθαλνληζκνί δε ζα επεξέαδαλ ζεκαληηθά ηελ 

νηθνλνκηθή ζέζε ηνπ Νκίινπ ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2012. Ξαξφια απηά, ν θαζνξηζκφο ησλ ελδερφκελσλ 

ππνρξεψζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο δηθαζηηθέο δηεθδηθήζεηο θαη ηηο απαηηήζεηο είλαη κηα πνιχπινθε 

δηαδηθαζία πνπ πεξηιακβάλεη θξίζεηο ζρεηηθά κε ηηο πηζαλέο ζπλέπεηεο θαη ηηο δηεξκελείεο ζρεηηθά κε ηνπο 

λφκνπο θαη ηνπο θαλνληζκνχο. 

 Υθέιηκε δσή απνζβέζηκσλ ζηνηρείσλ. Ζ δηνίθεζε ηεο εηαηξείαο εμεηάδεη ηηο σθέιηκεο δσέο ησλ απνζβέζηκσλ 

ζηνηρείσλ ζε θάζε ρξήζε. Ρελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2012 ε δηνίθεζε ηεο εηαηξείαο εθηηκά φηη νη σθέιηκεο δσέο 
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αληηπξνζσπεχνπλ ηελ αλακελφκελε ρξεζηκφηεηα ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ. Ρα αλαπφζβεζηα ππφινηπα 

αλαιχνληαη ζηηο ζεκεηψζεηο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Ρα πξαγκαηνπνηεζέληα απνηειέζκαηα, σζηφζν, 

είλαη πηζαλφ λα δηαθέξνπλ ιφγσ ηερληθήο βαζκηαίαο απαμίσζεο, θπξίσο φζνλ αθνξά ην ινγηζκηθφ θαη ην 

κεραλνγξαθηθφ εμνπιηζκφ. 

 

8.4 Πύλνςε Ινγηζηηθώλ Ξνιηηηθώλ  

8.4.1 Γεληθά  

Νη ζεκαληηθέο ινγηζηηθέο πνιηηηθέο νη νπνίεο έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ θαηάξηηζε απηψλ ησλ ελνπνηεκέλσλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζπλνςίδνληαη παξαθάησ. 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φπσο αλαθέξζεθε αλαιπηηθφηεξα αλσηέξσ φηη ρξεζηκνπνηνχληαη ινγηζηηθέο εθηηκήζεηο θαη 

ππνζέζεηο ζηελ θαηάξηηζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.  

Νη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνληαη ζε επξψ. 

8.4.2 Δλνπνίεζε  

 

(α) Θπγαηξηθέο 

Θπγαηξηθέο είλαη φιεο νη νληφηεηεο ζηηο νπνίεο ν φκηινο έρεη ηε δχλακε λα ειέγρεη ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαη 

επηρεηξεκαηηθέο πνιηηηθέο. Ζ Πειφληα Α.Δ.Γ.Δ. ζεσξεί φηη θαηέρεη θαη αζθεί έιεγρν φηαλ ζπκκεηέρεη κε πνζνζηφ 

κεγαιχηεξν απφ ην ήκηζπ ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ ή φηαλ θαηέρεη πνζνζηφ ιηγφηεξν ηνπ 50% αιιά έρεη ηνλ έιεγρν 

ηεο δηνίθεζεο θαη αζθεί δεζπφδνπζα επηξξνή ζηελ πνιηηηθή ησλ αγνξψλ-εμφδσλ θαη εζφδσλ ησλ εηαηξεηψλ .  

Θαηά ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ θαηά πφζν ε Πειφληα Α.Δ.Γ.Δ. αζθεί έιεγρν ζηα δηθαηψκαηα ςήθνπ κηαο άιιεο 

νηθνλνκηθήο νληφηεηαο εμεηάδεηαη ε χπαξμε θαη ε ηπρφλ επίδξαζε δπλεηηθψλ δηθαησκάησλ ςήθνπ ηα νπνία κπνξνχλ 

λα εμαζθεζνχλ ή λα κεηαηξαπνχλ. 

ιεο νη ζπγαηξηθέο ηνπ Νκίινπ έρνπλ σο εκεξνκελία θιεηζίκαηνο νηθνλνκηθήο ρξήζεο ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012. 

Νη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Πειφληα Α.Δ.Γ.Δ. πεξηιακβάλνπλ ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο 

κεηξηθήο εηαηξείαο φπσο επίζεο θαη ησλ νηθνλνκηθψλ νληνηήησλ νη νπνίεο ειέγρνληαη απφ ηνλ κηιν κε πιήξε 

ελνπνίεζε.  

Νη ζπγαηξηθέο ελνπνηνχληαη κε ηε κέζνδν ηεο πιήξνπο ελνπνίεζεο απφ ηελ εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία ν κηινο 

απνθηά ηνλ έιεγρν, ελψ παχνπλ λα ελνπνηνχληαη απφ ηελ εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία παχεη λα ππάξρεη ν έιεγρνο. 

Δπηπιένλ, νη ζπγαηξηθέο πνπ έρνπλ απνθηεζεί είλαη ππνθείκελεο ζηελ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ ηεο αγνξάο. Απηή 

πεξηιακβάλεη ηελ αλαπξνζαξκνγή ζηελ εχινγε αμία φισλ ησλ αλαγλσξίζηκσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη 

ππνρξεψζεσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ελδερφκελσλ ππνρξεψζεσλ ηεο ζπγαηξηθήο, θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο 
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απφθηεζεο, αλεμαξηήησο εάλ απηά έρνπλ ζπκπεξηιεθζεί ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ζπγαηξηθήο πξηλ ηελ 

απφθηεζή ηεο. Θαηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε, ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη νη ππνρξεψζεηο ηεο ζπγαηξηθήο 

πεξηιακβάλνληαη ζηνλ ελνπνηεκέλν ηζνινγηζκφ ζηα αλαπξνζαξκνζκέλα πνζά, ηα νπνία επίζεο ρξεζηκνπνηνχληαη σο 

βάζε γηα ηελ κεηέπεηηα επηκέηξεζε ηνπο ζχκθσλα κε ηηο ινγηζηηθέο πνιηηηθέο ηνπ νκίινπ. Ζ ππεξαμία 

αληηπξνζσπεχεη ην ππεξβάιινλ ηνπ θφζηνπο θηήζεο πάλσ απφ ηελ εχινγε αμία ηνπ κεξηδίνπ ηνπ νκίινπ ζηα 

αλαγλσξίζηκα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ νκίινπ ηεο απνθηψκελεο ζπγαηξηθήο θαηά ηελ απφθηεζή ηεο. Δάλ ην θφζηνο 

απφθηεζεο είλαη κηθξφηεξν απφ ηελ εχινγε αμία ησλ θαζαξψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο απνθηψκελεο ζπγαηξηθήο, 

ε δηαθνξά αλαγλσξίδεηαη απεπζείαο ζην απνηέιεζκα. 

Νη κε ειέγρνπζεο ζπκκεηνρέο παξνπζηάδνπλ ην κέξνο ησλ θεξδψλ ή ησλ δεκηψλ θαη ησλ net assets ηα νπνία δελ 

αλήθνπλ ζηνλ κηιν. Αλ νη δεκηέο κηαο ζπγαηξηθήο πνπ αθνξνχλ ζε δηθαηψκαηα κεηνςεθίαο ππεξβαίλνπλ ηα 

δηθαηψκαηα κεηνςεθίαο ζηα ίδηα θεθάιαηα ηεο ζπγαηξηθήο, ην ππεξβάιινλ πνζφ επηκεξίδεηαη ζηνπο κεηφρνπο ηεο 

κεηξηθήο εθηφο απφ ην πνζφ γηα ην νπνίν ε κεηνςεθία έρεη κηα ππνρξέσζε θαη είλαη ηθαλή λα θαιχςεη ηηο δεκηέο 

απηέο. 

Νη ινγηζηηθέο πνιηηηθέο ησλ ζπγαηξηθψλ επηρεηξήζεσλ κεηαβιήζεθαλ φπνπ θξίζεθε απαξαίηεην πξνθεηκέλνπ λα είλαη 

ζπλεπείο κε ηηο πνιηηηθέο πνπ πηνζεηνχληαη απφ ηνλ κηιν. 

Δλδνεηαηξηθνί ινγαξηαζκνί απαηηήζεσλ θαη ππνρξεψζεσλ θαζψο θαη ζπλαιιαγέο έζνδα θαη έμνδα θαζψο θαη κε 

πξαγκαηνπνηεζέληα θέξδε ή δεκηέο κεηαμχ ησλ εηαηξεηψλ απαιείθνληαη.  

Ππλδεδεκέλεο Δπηρεηξήζεηο : 

Ππλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο είλαη νη νηθνλνκηθέο νληφηεηεο ζηηο νπνίεο ν κηινο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα αζθήζεη 

ζεκαληηθή επηξξνή αιιά δελ απνηεινχλ νχηε ζπγαηξηθέο νχηε δηθαηψκαηα ζε θνηλνπξαμία. Πεκαληηθή επηξξνή είλαη ε 

εμνπζία λα ζπκκεηάζρεη ζηηο απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ηηο απνθάζεηο γηα ηηο νηθνλνκηθέο θαη επηρεηξεκαηηθέο πνιηηηθέο 

ηεο εθδφηξηαο, αιιά φρη ν έιεγρνο ζε απηέο ηηο πνιηηηθέο. Πεκαληηθή επηξξνή ζπλήζσο ππάξρεη φηαλ ε Πειφληα 

Α.Δ.Γ.Δ θαηέρεη πνζνζηφ κεηαμχ 20% κε 50% ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ κέζσ θπξηφηεηαο κεηνρψλ ή κέζσ άιινπ 

είδνπο ζπκθσλίαο. 

Νη επελδχζεηο ζε ζπγγελείο επηρεηξήζεηο αλαγλσξίδνληαη αξρηθά ζην θφζηνο ελψ γηα ζθνπνχο ελνπνίεζεο 

ρξεζηκνπνηείηαη ε κέζνδνο ηεο θαζαξήο ζέζεο. Ζ ππεξαμία πεξηιακβάλεηαη ζηε ινγηζηηθή αμία (θφζηνο) ηεο 

επέλδπζεο θαη ειέγρεηαη γηα απνκείσζε ζαλ κέξνο ηεο επέλδπζεο.  

ιεο νη κεηέπεηηα κεηαβνιέο ζην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ζηελ θαζαξή ζέζε ηεο ζπγγελνχο επηρείξεζεο 

αλαγλσξίδνληαη ζηε ινγηζηηθή αμία ηεο επέλδπζεο ηνπ νκίινπ. Κεηαβνιέο νη νπνίεο πξνθχπηνπλ απφ ηα θέξδε ή ηηο 

δεκηέο νη νπνίεο δεκηνπξγνχληαη απφ ηε ζπγγελή επηρείξεζε θαηαρσξνχληαη ζην ινγαξηαζκφ “ Απνηειέζκαηα 

Δπελδπηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ” ζηελ ελνπνηεκέλε θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ ρξήζεο ηεο Πειφληα Α.Δ.Γ.Δ. θαη 

ζπλεπψο επεξεάδνπλ ηα θαζαξά απνηειέζκαηα ηνπ νκίινπ. Θαηά ηελ ελνπνίεζε κεηαβνιέο νη νπνίεο έρνπλ 

απεπζείαο αλαγλσξηζηεί ζηα ίδηα θεθάιαηα ηεο ζπγγελνχο επηρείξεζεο θαη ζρεηίδνληαη κε απνηέιεζκα, γηα 
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παξάδεηγκα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε ινγηζηηθή αληηκεηψπηζε ησλ δηαζέζηκσλ πξνο πψιεζε επελδχζεσλ ηεο 

ζπγγελνχο επηρείξεζεο, αλαγλσξίδνληαη ζηα ελνπνηεκέλα ίδηα θεθάιαηα ηνπ νκίινπ. Νπνηεζδήπνηε κεηαβνιέο πνπ 

αλαγλσξίδνληαη απεπζείαο ζηα ίδηα θεθάιαηα θαη δελ ζρεηίδνληαη κε απνηέιεζκα, φπσο γηα παξάδεηγκα ε δηαλνκή 

κεξηζκάησλ ή άιιεο ζπλαιιαγέο κε ηνπο κεηφρνπο ηεο ζπγγελνχο επηρείξεζεο, θαηαρσξνχληαη έλαληη ηεο ινγηζηηθήο 

αμίαο ηεο ζπκκεηνρήο. Θακηά επίδξαζε ζην θαζαξφ απνηέιεζκα ή ζηα ίδηα θεθάιαηα δελ αλαγλσξίδεηαη ζην πιαίζην 

απηψλ ησλ ζπλαιιαγψλ. Ξαξφια απηά, φηαλ ην κεξίδην δεκηψλ ηνπ νκίινπ ζε κηα ζπγγελή επηρείξεζε ηζνχηαη ή 

ππεξβαίλεη ηε ινγηζηηθή αμία ηεο επέλδπζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη νπνηνδήπνηε άιισλ κε εμαζθαιηζκέλσλ 

απαηηήζεσλ, ν φκηινο δελ αλαγλσξίδεη πεξαηηέξσ δεκηέο, εθηφο θη αλ ν επελδπηήο έρεη επηβαξπλζεί κε δεζκεχζεηο ή 

έρεη πξνβεί ζε πιεξσκέο γηα ινγαξηαζκφ ηεο ζπγγελνχο επηρείξεζεο. 

Νη ινγηζηηθέο πνιηηηθέο ησλ ζπλδεδεκέλσλ επηρεηξήζεσλ κεηαβιήζεθαλ φπνπ ήηαλ απαξαίηεην πξνθεηκέλνπ λα 

δηαζθαιηζηεί ζπλέπεηα κε ηηο πνιηηηθέο πνπ πηνζεηήζεθαλ απφ ηνλ φκηιν. 

Κεηαηξνπή ζηνηρείσλ ζε μέλν λόκηζκα 

Νη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Πειφληα Α.Δ.Γ.Δ. παξνπζηάδνληαη ζε επξψ (€), ην νπνίν είλαη ην 

ιεηηνπξγηθφ λφκηζκα θαη ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο. 

Θάζε εηαηξεία ηνπ Νκίινπ θαζνξίδεη ην ιεηηνπξγηθφ ηεο λφκηζκα θαη ηα ζηνηρεία ηα νπνία πεξηιακβάλνληαη ζηηο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο απηήο. Πηηο αηνκηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ εηαηξεηψλ πνπ ελνπνηνχληαη, νη 

ζπλαιιαγέο ζε μέλν λφκηζκα κεηαηξέπνληαη ζην ιεηηνπξγηθφ λφκηζκα θάζε κεκνλσκέλεο νληφηεηαο ρξεζηκνπνηψληαο 

ηηο ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο πνπ ίζρπαλ ζηηο εκεξνκελίεο ησλ ζπλαιιαγψλ. 

Νη ζπλαιιαγέο ζε μέλν λφκηζκα κεηαηξέπνληαη ζε επξψ ρξεζηκνπνηψληαο ηηο ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο πνπ ίζρπαλ 

ζηηο εκεξνκελίεο ησλ ζπλαιιαγψλ. Ππλαιιαγκαηηθά θέξδε θαη δεκηέο νη νπνίεο πξνθχπηνπλ απφ ηέηνηεο ζπλαιιαγέο 

θαη απφ ηε κεηαηξνπή ησλ ππνινίπσλ ινγαξηαζκψλ κε ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο ηέινπο ρξήζεο αλαγλσξίδνληαη ζηα 

απνηειέζκαηα ζην θνλδχιη “ινηπά έζνδα” ή “ινηπά έμνδα”, αληίζηνηρα εθηφο απφ ην ζθέινο ηνπ θέξδνπο ή ηεο δεκίαο 

ηνπ αληηζηαζκηζηηθνχ κέζνπ πνπ ηεθκεξηψλεηαη σο απνηειεζκαηηθή αληηζηάζκηζε θαη αλαγλσξίδεηαη απεπζείαο ζηα 

ίδηα θεθάιαηα κέζσ ηεο θαηάζηαζεο κεηαβνιψλ ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ.  

Νη κεηαβνιέο ζηελ εχινγε αμία ρξενγξάθσλ εθθξαζκέλσλ ζε μέλν λφκηζκα πνπ θαηαηάζζνληαη σο δηαζέζηκα πξνο 

πψιεζε δηαθξίλνληαη ζε κεηαβνιέο απφ ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ κεηαβνιή ηνπ 

απνζβεζκέλνπ θφζηνπο ηνπ ρξενγξάθνπ θαη ζε ινηπέο κεηαβνιέο ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ησλ ρξενγξάθσλ. Γηαθνξέο 

απφ ηε κεηαηξνπή πνπ ζρεηίδνληαη κε κεηαβνιέο ζην απνζβεζκέλν θφζηνο αλαγλσξίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα, θαη 

άιιεο κεηαβνιέο ζηε ινγηζηηθή αμία αλαγλσξίδνληαη ζηα ίδηα θεθάιαηα. 

Γηαθνξέο απφ ηε κεηαηξνπή κε λνκηζκαηηθψλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ππνρξεψζεσλ 

θαηαρσξνχληαη σο κέξνο ησλ θεξδψλ ή δεκηψλ εχινγεο αμίαο. Γηαθνξέο απφ ηε κεηαηξνπή κε λνκηζκαηηθψλ 

ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ππνρξεψζεσλ φπσο πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ζηελ εχινγε αμία κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ 

αλαγλσξίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα σο κέξνο ησλ θεξδψλ ή δεκηψλ απφ ηελ εχινγε αμία. Γηαθνξέο απφ ηε κεηαηξνπή 
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κε λνκηζκαηηθψλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ φπσο πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηα νπνία θαηαηάζζνληαη 

σο δηαζέζηκα πξνο πψιεζε πεξηιακβάλνληαη ζην απνζεκαηηθφ ηδίσλ θεθαιαίσλ πνπ αθνξά ηα δηαζέζηκα πξνο 

πψιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία. Πηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, φιεο νη αηνκηθέο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο ησλ ζπγαηξηθψλ θαη νη απφ θνηλνχ ειεγρφκελεο νηθνλνκηθέο νληφηεηεο, νη νπνίεο αξρηθά παξνπζηάδνληαη 

ζε λφκηζκα δηαθνξεηηθφ απφ ην λφκηζκα ιεηηνπξγίαο ηνπ νκίινπ, έρνπλ κεηαηξαπεί ζε επξψ.  

Ξεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη νη ππνρξεψζεηο έρνπλ κεηαηξαπεί ζε επξψ κε ηηο ηζνηηκίεο θιεηζίκαηνο πνπ ππάξρνπλ θαηά 

ηελ εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ. 

Έζνδα θαη δαπάλεο έρνπλ κεηαηξαπεί ζην λφκηζκα παξνπζίαζεο ηνπ νκίινπ κε ηηο κέζεο ηζνηηκίεο θαηά ηελ πεξίνδν 

αλαθνξάο, εθηφο θη αλ ππάξρνπλ ζεκαληηθέο δηαθπκάλζεηο ζηηο ηζνηηκίεο νπφηε ηα έζνδα θαη νη δαπάλεο 

κεηαηξέπνληαη κε ηελ ηζνηηκία θαηά ηηο εκεξνκελίεο ησλ ζπλαιιαγψλ.  

Νπνηεζδήπνηε δηαθνξέο πξνθχπηνπλ απφ απηή ηε δηαδηθαζία έρνπλ κεηαθεξζεί ζην απνζεκαηηθφ κεηαηξνπήο 

ηζνινγηζκνχ ζηα ίδηα θεθάιαηα. 

Ζ ππεξαμία θαη νη πξνζαξκνγέο ζηελ εχινγε αμία νη νπνίεο πξνθχπηνπλ θαηά ηελ απφθηεζε κηαο νηθνλνκηθήο 

νληφηεηαο ζην εμσηεξηθφ ζεσξνχληαη πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ππνρξεψζεηο ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο ζην 

εμσηεξηθφ θαη κεηαηξάπεθαλ ζε επξψ κε ηελ ηζνηηκία θιεηζίκαηνο.  

Θαηά ηελ ελνπνίεζε, ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο νη νπνίεο πξνθχπηνπλ απφ ηε κεηαηξνπή ηεο θαζαξήο επέλδπζεο ζε 

εθκεηαιιεχζεηο ηνπ εμσηεξηθφ, θαζψο θαη απφ δάλεηα θαη άιια λνκηζκαηηθά κέζα ηα νπνία έρνπλ θαζνξηζζεί 

αληηζηαζκίζεηο κηαο θαζαξήο επέλδπζεο ζε εθκεηάιιεπζε ζην εμσηεξηθφ, απεπζείαο ζηα ίδηα θεθάιαηα κέζσ ηεο 

θαηάζηαζεο κεηαβνιψλ ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ.  

ηαλ κηα εθκεηάιιεπζε ζην εμσηεξηθφ έρεη κεξηθψο δηαηεζεί ή πσιεζεί, νη ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο νη νπνίεο είραλ 

θαηαρσξεζεί ζηα ίδηα θεθάιαηα, αλαγλσξίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα θαηά ηελ πεξίνδν ηεο δηάζεζεο ή πψιεζεο σο 

κέξνο ηνπ θέξδνπο ή ηεο δεκηάο απφ ηελ πψιεζε.  

Ξιεξνθόξεζε θαηά ηνκέα 

Υο επηρεηξεκαηηθφο ηνκέαο νξίδεηαη κία νκάδα πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ιεηηνπξγηψλ πνπ παξέρνπλ πξντφληα θαη 

ππεξεζίεο, ηα νπνία ππφθεηληαη ζε δηαθνξεηηθνχο θηλδχλνπο θαη απνδφζεηο απφ εθείλα άιισλ επηρεηξεκαηηθψλ 

ηνκέσλ.  Υο γεσγξαθηθφο ηνκέαο, νξίδεηαη κία γεσγξαθηθή πεξηνρή, ζηελ νπνία παξέρνληαη πξντφληα θαη ππεξεζίεο 

θαη ε νπνία ππφθεηηαη ζε δηαθνξεηηθνχο θηλδχλνπο θαη απνδφζεηο απφ άιιεο πεξηνρέο. 

Ππλαιιαγέο θαη ππόινηπα 

Νη ζπλαιιαγέο ζε μέλα λνκίζκαηα κεηαηξέπνληαη ζην ιεηηνπξγηθφ λφκηζκα κε ηελ ρξήζε ησλ ηζνηηκηψλ πνπ ηζρχνπλ 

θαηά ηελ εκεξνκελία ησλ ζπλαιιαγψλ (spot exchange rate).  Θέξδε θαη δεκηέο απφ ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο νη 

νπνίεο πξνθχπηνπλ απφ ηελ εθθαζάξηζε ηέηνησλ ζπλαιιαγψλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ θαη απφ ηελ κεηαηξνπή 
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ησλ λνκηζκαηηθψλ ζηνηρείσλ πνπ εθθξάδνληαη ζε μέλν λφκηζκα κε ηηο ηζρχνπζεο ηζνηηκίεο θαηά ηελ εκεξνκελία 

ηζνινγηζκνχ, θαηαρσξνχληαη ζηα απνηειέζκαηα εθηφο ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ αθνξνχλ ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο 

πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ απνηίκεζε παξαγψγσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη σο κέζα 

αληηζηάζκηζεο ηακεηαθψλ ξνψλ.  Νη ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο απφ κε λνκηζκαηηθά ζηνηρεία πνπ απνηηκψληαη ζηελ 

εχινγε αμία ηνπο, ζεσξνχληαη σο ηκήκα ηεο εχινγεο αμίαο θαη ζπλεπψο θαηαρσξνχληαη φπνπ θαη νη δηαθνξέο ηεο 

εχινγεο αμίαο. 

Δλζώκαηα πάγηα 

Ρα πάγηα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ απεηθνλίδνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζηηο αμίεο θηήζεο ηνπο ή ζην  θφζηνο 

κεησκέλν θαηά ηηο ζπζζσξεκέλεο απνζβέζεηο θαη ηπρφλ απνκεηψζεηο ησλ παγίσλ.  Ρν θφζηνο θηήζεσο πεξηιακβάλεη 

φιεο ηηο άκεζα επηξξηπηέεο δαπάλεο γηα ηελ απφθηεζε ησλ ζηνηρείσλ.  

Κεηαγελέζηεξεο δαπάλεο θαηαρσξνχληαη ζε επαχμεζε ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ησλ ελζσκάησλ παγίσλ ή σο μερσξηζηφ 

πάγην κφλνλ εάλ είλαη πηζαλφ ηα κειινληηθά νηθνλνκηθά νθέιε λα εηζξεχζνπλ ζηνλ κηιν θαη ην θφζηνο ηνπο κπνξεί 

λα επηκεηξεζεί αμηφπηζηα.  Ρν θφζηνο επηζθεπψλ θαη ζπληεξήζεσλ θαηαρσξείηαη ζηα απνηειέζκαηα φηαλ 

πξαγκαηνπνηνχληαη θαζψο επίζεο θαη ην θφζηνο ησλ θαζεκεξηλψλ ζπληεξήζεσλ. 

Ρα νηθφπεδα δελ απνζβέλνληαη.  Νη απνζβέζεηο ησλ άιισλ ζηνηρείσλ ησλ ελζσκάησλ παγίσλ ππνινγίδνληαη κε ηελ 

ζηαζεξή κέζνδν κέζα ζηελ σθέιηκε δσή ηνπο πνπ έρεη σο εμήο: 

Θηίξηα 20 - 40 έηε 

Κεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο   5- 12 έηε 

Απηνθίλεηα   3 – 5 έηε 

Ινηπφο εμνπιηζκφο   3 - 5 έηε 

Νη ππνιεηκκαηηθέο αμίεο θαη νη σθέιηκεο δσέο ησλ ελζσκάησλ παγίσλ ππφθεηληαη ζε επαλεμέηαζε ζε θάζε ηζνινγηζκφ. 

ηαλ νη ινγηζηηθέο αμίεο ησλ ελζσκάησλ παγίσλ ππεξβαίλνπλ ηελ αλαθηήζηκε αμία ηνπο, ε δηαθνξά (απνκείσζε) 

θαηαρσξείηαη άκεζα σο έμνδν ζηα απνηειέζκαηα. 

Θαηά ηελ πψιεζε ελζσκάησλ παγίσλ, νη δηαθνξέο κεηαμχ ηνπ ηηκήκαηνο πνπ ιακβάλεηαη θαη ηεο ινγηζηηθήο ηνπο 

αμίαο θαηαρσξνχληαη σο θέξδε ή δεκίεο ζηα απνηειέζκαηα.   

Σξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα πνπ αθνξνχλ ζηελ θαηαζθεπή ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ θεθαιαηνπνηνχληαη γηα ην ρξνληθφ 

δηάζηεκα πνπ απαηηείηαη κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηεο θαηαζθεπήο.  ια ηα άιια ρξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα 

αλαγλσξίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεσο. 

 Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

 Ινγηζκηθό 

Νη άδεηεο ινγηζκηθνχ απνηηκψληαη ζην θφζηνο θηήζεσο κείνλ ηηο απνζβέζεηο. Νη απνζβέζεηο δηελεξγνχληαη κε ηελ 

ζηαζεξή κέζνδν θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο σθέιηκεο δσήο ησλ ζηνηρείσλ απηψλ, ε νπνία θπκαίλεηαη απφ 3 έσο 5 ρξφληα.  
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Γαπάλεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ αλάπηπμε θαη ζπληήξεζε ηνπ ινγηζκηθνχ αλαγλσξίδνληαη σο έμνδα φηαλ 

πξαγκαηνπνηνχληαη.   

Απνκείσζε αμίαο πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ 

Ρα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ πνπ απνζβέλνληαη ππφθεηληαη ζε έιεγρν απνµείσζεο ηεο αμίαο ηνπο φηαλ ππάξρνπλ 

ελδείμεηο φηη νη ινγηζηηθή αμία ηνπο δελ ζα αλαθηεζεί. Ζ αλαθηήζηκε αμία είλαη ην κεγαιχηεξν πνζφ κεηαμχ ηεο 

θαζαξήο ηηκήο πψιεζεο θαη ηεο αμίαο ιφγσ ρξήζεο. Ζ δεκηά ιφγσ κείσζεο ηεο αμίαο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ 

αλαγλσξίδεηαη απφ ηελ επηρείξεζε, φηαλ ε ινγηζηηθή αμία ησλ ζηνηρείσλ απηψλ (ή ηεο Κνλάδαο Γεκηνπξγίαο 

Ρακεηαθψλ Ονψλ) είλαη κεγαιχηεξε απφ ην αλαθηήζηκν πνζφ ηνπο. 

 

Θαζαξή αμία πψιεζεο ζεσξείηαη ην πνζφ απφ ηελ πψιεζε ελφο ζηνηρείνπ ηνπ ελεξγεηηθνχ ζηα πιαίζηα κηαο 

ακθνηεξνβαξνχο ζπλαιιαγήο ζηελ νπνία ηα κέξε έρνπλ πιήξε γλψζε θαη πξνζρσξνχλ νηθηνζειψο, κεηά απφ ηελ 

αθαίξεζε θάζε πξφζζεηνπ άκεζνπ θφζηνπο δηάζεζεο ηνπ ζηνηρείνπ ελεξγεηηθνχ, ελψ, αμία ρξήζεο είλαη ε παξνχζα 

αμία ησλ εθηηκψκελσλ κειινληηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ πνπ αλακέλεηαη λα εηζξεχζνπλ ζηελ επηρείξεζε απφ ηε ρξήζε 

ελφο ζηνηρείνπ ελεξγεηηθνχ θαη απφ ηελ δηάζεζε ηνπ ζην ηέινο ηεο εθηηκψκελεο σθέιηκεο δσήο ηνπ. 

 

Σξεκαηννηθνλνκηθά κέζα  

Σξεκαηννηθνλνκηθφ κέζν είλαη θάζε ζχκβαζε πνπ δεκηνπξγεί έλα ρξεκαηννηθνλνκηθφ ζηνηρείν ελεξγεηηθνχ ζε κία 

επηρείξεζε θαη κηα ρξεκαηννηθνλνκηθή ππνρξέσζε ή έλα ζπκκεηνρηθφ ηίηιν ζε κηα άιιε επηρείξεζε.  

Ρα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα ηνπ Νκίινπ ηαμηλνκνχληαη ζηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο κε βάζε ηελ νπζία ηεο ζχκβαζεο 

θαη ην ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν απνθηήζεθαλ. 

i) Σξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία απνηηκώκελα ζηελ εύινγε αμία ηνπο κέζσ ηεο θαηάζηαζεο 

απνηειεζκάησλ ρξήζεο 

Ξξφθεηηαη γηα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ, πνπ ηθαλνπνηνχλ νπνηαδήπνηε απφ ηηο παξαθάησ 

πξνυπνζέζεηο: 

 - Σξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ πνπ θαηέρνληαη γηα εκπνξηθνχο ζθνπνχο (ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα 

παξάγσγα, εθηφο απφ εθείλα πνπ είλαη θαζνξηζκέλα θαη απνηειεζκαηηθά κέζα αληηζηάζκηζεο, απηά πνπ απνθηψληαη ή 

δεκηνπξγνχληαη κε ζθνπφ ηελ πψιεζε ή ηελ επαλαγνξά θαη ηέινο απηά πνπ απνηεινχλ κέξνο ελφο ραξηνθπιαθίνπ 

απφ αλαγλσξηζκέλα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα). 

 - Θαηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε νξίδεηαη απφ ηελ επηρείξεζε σο ζηνηρείν πνπ απνηηκάηαη ζηελ εχινγε αμία, κε 

αλαγλψξηζε ησλ κεηαβνιψλ ζηελ Θαηάζηαζε Απνηειεζκάησλ Σξήζεο κε ηελ πξνππφζεζε φηη πιεξνχληαη ηα 

θξηηήξηα πνπ ζέηεη ε ηξνπνπνίεζε ηνπ ΓΙΞ 39 «Δπηινγή ηεο Δχινγεο  Αμίαο». 

ii) Γάλεηα θαη απαηηήζεηο 

Ξεξηιακβάλνπλ κε παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ κε ζηαζεξέο ή πξνζδηνξηζκέλεο πιεξσκέο, 

ηα νπνία δελ δηαπξαγκαηεχνληαη ζε ελεξγέο αγνξέο. Πηελ θαηεγνξία απηή (Γάλεηα θαη Απαηηήζεηο) δελ 

πεξηιακβάλνληαη   

α) απαηηήζεηο απφ πξνθαηαβνιέο γηα αγνξά αγαζψλ ή ππεξεζηψλ,  
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β) απαηηήζεηο πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε δνζνιεςίεο θφξσλ, νη νπνίεο έρνπλ επηβιεζεί λνκνζεηηθά απφ ην θξάηνο,  

γ) νηηδήπνηε δελ θαιχπηεηαη απφ ζχκβαζε ψζηε λα δίλεη δηθαίσκα ζηελ επηρείξεζε γηα ιήςε κεηξεηψλ ή άιισλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ παγίσλ ζηνηρείσλ.  

Ρα Γάλεηα θαη νη απαηηήζεηο πεξηιακβάλνληαη ζην θπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ, εθηφο απφ εθείλα κε ιήμεηο κεγαιχηεξεο 

ησλ 12 κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ. Ρα ηειεπηαία ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηα κε θπθινθνξνχληα ζηνηρεία 

ηνπ ελεξγεηηθνχ. 

iii) Δπελδύζεηο θαηερόκελεο σο ηελ ιήμε 

Ξεξηιακβάλεη κε παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία κε πάγηεο ή πξνζδηνξηζκέλεο πιεξσκέο θαη 

ζπγθεθξηκέλε ιήμε θαη ηα νπνία ν κηινο έρεη ηελ πξφζεζε θαη ηελ δπλαηφηεηα λα ηα δηαθξαηήζεη σο ηελ ιήμε ηνπο. 

Ν φκηινο δελ θαηέρεη επελδχζεηο θαηερφκελεο σο ηελ ιήμε. 

iv) Γηαζέζηκα πξνο πώιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνύ 

Ξεξηιακβάλεη κε παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηα νπνία είηε πξνζδηνξίδνληαη ζε απηήλ ηελ 

θαηεγνξία, είηε δελ κπνξνχλ λα εληαρζνχλ ζε θάπνηα απφ ηηο αλσηέξσ. 

 

Πηε ζπλέρεηα, ηα δηαζέζηκα πξνο πψιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία απνηηκψληαη ζηελ εχινγε αμία 

ηνπο θαη ηα ζρεηηθά θέξδε ή δεκηέο θαηαρσξνχληαη ζε απνζεκαηηθφ ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ κέρξη ηα ζηνηρεία απηά 

πσιεζνχλ ή ραξαθηεξηζζνχλ σο απνκεησκέλα. 

 

Θαηά ηελ πψιεζε ή φηαλ ραξαθηεξηζζνχλ σο απνκεησκέλα, ηα θέξδε ή νη δεκηέο κεηαθέξνληαη ζηα απνηειέζκαηα. 

Εεκηέο απνκείσζεο πνπ έρνπλ αλαγλσξηζζεί ζηα απνηειέζκαηα δελ αληηζηξέθνληαη κέζσ απνηειεζκάησλ. 

 

Νη αγνξέο θαη νη πσιήζεηο ησλ επελδχζεσλ αλαγλσξίδνληαη θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο ζπλαιιαγήο, πνπ είλαη θαη ε 

εκεξνκελία πνπ ν κηινο δεζκεχεηαη λα αγνξάζεη ή λα πσιήζεη ην ζηνηρείν. Νη επελδχζεηο αξρηθά αλαγλσξίδνληαη 

ζηελ εχινγε αμία ηνπο πιένλ ησλ άκεζα επηξξηπηέσλ ζηε ζπλαιιαγή δαπαλψλ, κε εμαίξεζε φζνλ αθνξά ηηο άκεζα 

επηξξηπηέεο ζηε ζπλαιιαγή δαπάλεο, γηα ηα ζηνηρεία εθείλα πνπ απνηηκψληαη ζηελ εχινγε αμία ηνπο κε κεηαβνιέο 

ζηα απνηειέζκαηα. Νη επελδχζεηο δηαγξάθνληαη φηαλ ην δηθαίσκα ζηηο ηακεηαθέο ξνέο απφ ηηο επελδχζεηο ιήγεη ή 

κεηαβηβάδεηαη θαη ν κηινο έρεη κεηαβηβάζεη νπζησδψο φινπο ηνπο θηλδχλνπο θαη ηηο αληακνηβέο πνπ ζπλεπάγεηαη ε 

ηδηνθηεζία.  

 

Ξαξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά πξντόληα θαη ινγηζηηθή αληηζηάζκηζεο 

Ρα παξάγσγα αξρηθά αλαγλσξίδνληαη ζηελ εχινγε αμία θαηά ηελ εκεξνκελία ζχλαςεο ηνπ ζπκβνιαίνπ ησλ 

παξαγψγσλ θαη κεηαγελέζηεξα απνηηκψληαη ζηελ εχινγε αμία ηνπο. Ρα παξάγσγα απεηθνλίδνληαη σο απαηηήζεηο φηαλ 

ε εθηηκψκελε εχινγε αμία ηνπο είλαη ζεηηθή θαη σο ππνρξεψζεηο φηαλ ε εθηηκψκελε εχινγε αμία ηνπο είλαη αξλεηηθή. 

Κε ηελ αληηζηάζκηζε ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ, ν κηινο πξνζπαζεί λα θαιχςεη ηνπο θηλδχλνπο πνπ πξνθαινχλ 

κεηαβνιή ζηηο ηακεηαθέο ξνέο θαη πξνέξρνληαη απφ κία ππνρξέσζε ή κία κειινληηθή ζπλαιιαγή θαη ε κεηαβνιή απηή 

ζα επεξεάζεη ην απνηέιεζκα ηεο ρξήζεο.  

Ζ κέζνδνο αλαγλψξηζεο ηνπ θέξδνπο ε δεκίαο πνπ πξνθχπηεη εμαξηάηαη απφ ην αλ ην παξάγσγν ηαμηλνκείηαη σο 
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κέζν αληηζηάζκηζεο θαη απφ ηε θχζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ αληηζηαζκίδνληαη. Ν κηινο ηαμηλνκεί ζπγθεθξηκέλα 

παξάγσγα σο αληηζηάζκηζε ηακεηαθψλ ξνψλ, ε νπνία πξνέξρεηαη απφ αλαγλσξηζκέλν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ή 

ππνρξέσζε ή απφ πξνβιεπφκελε ζπλαιιαγή. Ζ ινγηζηηθή αληηζηάζκηζεο ρξεζηκνπνηείηαη γηα παξάγσγα πνπ έρνπλ 

ηαμηλνκεζεί θαηά απηφ ηνλ ηξφπν εθφζνλ ηθαλνπνηνχληαη ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα. 

Ν κηινο θαηαγξάθεη θαηά ηε ζχλαςε ησλ ζπλαιιαγψλ ηε ζρέζε κεηαμχ ησλ ζηνηρείσλ αληηζηάζκηζεο θαη ησλ 

αληηζηαζκηζκέλσλ ζηνηρείσλ θαζψο θαη ηνπο θηλδχλνπο θαη ηε ζηξαηεγηθή δηαρείξηζεο ησλ ζπλαιιαγψλ 

αληηζηάζκηζεο. Κεηά ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο θαη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα θαηαγξάθεηαη ε εθηίκεζε ηνπ 

Νκίινπ αλαθνξηθά κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο αληηζηάζκηζεο γηα ηηο αληηζηαζκίζεηο ηακεηαθψλ ξνψλ. 

 

Αληηζηάζκηζε ηακεηαθώλ ξνώλ. Ζ κεηαβνιή ηεο εχινγεο αμίαο ηνπ απνηειεζκαηηθνχ κέξνπο ησλ παξαγψγσλ 

πνπ έρνπλ θαηεγνξηνπνηεζεί θαη ραξαθηεξηζζεί σο αληηζηάζκηζε ηακεηαθψλ ξνψλ θαηαρσξνχληαη ζηελ θαζαξή ζέζε. 

Ρα θέξδε ή δεκηέο πνπ αθνξνχλ ην κε απνηειεζκαηηθφ κέξνο ηεο αληηζηάζκηζεο θαηαρσξνχληαη θαηεπζείαλ ζηα 

απνηειέζκαηα. Ρα πνζά πνπ έρνπλ ζσξεπηεί ζηα ίδηα θεθάιαηα εκθαλίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεσο θαηά ηε 

ζηηγκή πνπ ηα αληηζηαζκηζκέλα ζηνηρεία επεξεάδνπλ ηα απνηειέζκαηα. ηαλ έλα πξντφλ αληηζηάζκηζεο ιήγεη ή 

πσιείηαη ή φηαλ ε αληηζηάζκηζε δελ πιεξνί ηα θξηηήξηα ηεο αληηζηαζκηζηηθήο ινγηζηηθήο, ηα ζσξεπκέλα θέξδε ή 

δεκίεο πνπ πθίζηαληαη ζηα ίδηα θεθάιαηα εθείλε ηε ζηηγκή παξακέλνπλ ζηα ίδηα θεθάιαηα θαη αλαγλσξίδνληαη ζηα 

απνηειέζκαηα φηαλ ε πξνβιεπφκελε ζπλαιιαγή αλαγλσξίδεηαη ζηα απνηειέζκαηα. ηαλ ε ζπλαιιαγή δελ 

πξνβιέπεηαη φηη ζα ζπκβεί, ηα ζσξεπκέλα θέξδε ή δεκίεο κεηαθέξνληαη ζηα απνηειέζκαηα.  

Κεηαγελέζηεξε Απνηίκεζε 

Ρα δάλεηα θαη νη απαηηήζεηο αλαγλσξίδνληαη ζην αλαπφζβεζην θφζηνο βάζεη ηεο κεζφδνπ ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ. 

Ρα πξαγκαηνπνηεκέλα θαη κε πξαγκαηνπνηεκέλα θέξδε ή δεκίεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο κεηαβνιέο ηεο εχινγεο 

αμίαο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ απνηηκψκελα ζηελ εχινγε αμία ηνπο κε κεηαβνιέο ζηα 

απνηειέζκαηα, αλαγλσξίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα ηελ πεξίνδν πνπ πξνθχπηνπλ. 

 

Νη εχινγεο αμίεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ πνπ είλαη δηαπξαγκαηεχζηκα ζε ελεξγέο αγνξέο 

πξνζδηνξίδνληαη απφ ηηο ηξέρνπζεο ηηκέο δήηεζεο. Γηα ηα κε δηαπξαγκαηεχζηκα ζηνηρεία νη εχινγεο αμίεο 

πξνζδηνξίδνληαη κε ηελ ρξήζε ηερληθψλ απνηίκεζεο φπσο αλάιπζε πξφζθαησλ ζπλαιιαγψλ, ζπγθξίζηκσλ ζηνηρείσλ 

πνπ δηαπξαγκαηεχνληαη θαη πξνεμφθιεζε ηακεηαθψλ ξνψλ. Νη κε δηαπξαγκαηεχζηκνη ζε ελεξγφ αγνξά ζπκκεηνρηθνί 

ηίηινη πνπ ηαμηλνκνχληαη ζηελ θαηεγνξία Γηαζέζηκα πξνο πψιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία θαη ησλ νπνίσλ ε 

εχινγε αμία δελ είλαη δπλαηφλ λα πξνζδηνξηζηεί κε αμηνπηζηία απνηηκψληαη ζην θφζηνο θηήζεο ηνπο. 

 

Πε θάζε εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ ν κηινο εθηηκά αλ ππάξρνπλ αληηθεηκεληθέο ελδείμεηο πνπ λα νδεγνχλ ζην 

ζπκπέξαζκα φηη ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ έρνπλ ππνζηεί απνκείσζε. Γηα κεηνρέο εηαηξεηψλ 

πνπ έρνπλ ηαμηλνκεζεί σο ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία δηαζέζηκα πξνο πψιεζε, ηέηνηα έλδεημε ζπληζηά ε ζεκαληηθή 

ή παξαηεηακέλε κείσζε ηεο εχινγεο αμίαο ζε ζρέζε κε ην θφζηνο θηήζεσο. Αλ ζηνηρεηνζεηείηαη απνκείσζε, ε 

ζσξεπκέλε ζηα ίδηα θεθάιαηα δεκηά πνπ είλαη ε δηαθνξά κεηαμχ θφζηνπο θηήζεσο θαη εχινγεο αμίαο, κεηαθέξεηαη 

ζηα απνηειέζκαηα.  
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Απνκείσζε πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ απεηθνληδόκελα ζην απνζβεζκέλν θόζηνο  

Αλ ππάξρεη αληηθεηκεληθή απφδεημε φηη ππάξρεη δεκία απνκείσζεο πνπ αθνξά δάλεηα θαη απαηηήζεηο ή δηαθξαηνχκελεο 

κέρξη ηε ιήμε επελδχζεηο πνπ ηεξνχληαη ινγηζηηθά ζην απνζβεζκέλν θφζηνο, ην πνζφ ηεο δεκίαο επηκεηξάηαη σο ε 

δηαθνξά κεηαμχ ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ θαη ηεο παξνχζαο αμίαο ησλ εθηηκψκελσλ 

κειινληηθψλ ηακηαθψλ ξνψλ (εμαηξψληαο κειινληηθέο πηζησηηθέο δεκίεο πνπ δελ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί) 

πξνεμνθιεκέλεο κε ην αξρηθφ πξαγκαηηθφ επηηφθην ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ (ήηνη ην πξαγκαηηθφ επηηφθην πνπ 

ππνινγίζηεθε θαηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε. Ζ ινγηζηηθή αμία ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ζα κεηψλεηαη είηε απεπζείαο 

είηε κέζσ ηεο ρξήζεο ελφο ινγαξηαζκνχ πξφβιεςεο. Ρν πνζφ ηεο δεκίαο ζα αλαγλσξίδεηαη ζηα απνηειέζκαηα.  

Ν κηινο αμηνινγεί αξρηθά αλ πθίζηαηαη αληηθεηκεληθή απφδεημε γηα ηελ απνκείσζε αμίαο κεκνλσκέλα γηα 

ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ είλαη απφ κφλα ηνπο ζεκαληηθά θαη κεκνλσκέλα ή ζπιινγηθά γηα 

ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ δελ είλαη ζεκαληηθά απφ κφλα ηνπο. Αλ ν κηινο πξνζδηνξίζεη φηη δελ 

ππάξρεη αληηθεηκεληθή απφδεημε ηεο χπαξμεο απνκείσζεο αμίαο γηα ρξεκαηννηθνλνκηθφ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν πνπ 

αμηνινγήζεθε κεκνλσκέλα, είηε είλαη ζεκαληηθφ είηε φρη, εληάζζεη ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ζε νκάδα 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ κε ζπλαθή ραξαθηεξηζηηθά πηζησηηθνχ θηλδχλνπ ηα νπνία αμηνινγεί γηα 

απνκείσζε ζε ζπιινγηθφ επίπεδν. Ξεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ αμηνινγνχληαη γηα απνκείσζε κεκνλσκέλα θαη γηα ηα 

νπνία αλαγλσξίδεηαη ή ζπλερίδεη λα αλαγλσξίδεηαη δεκία απνκείσζεο δελ πεξηιακβάλνληαη ζε ζπιινγηθή αμηνιφγεζε 

γηα απνκείσζε.  

Πε πεξίπησζε πνπ ζε κεηαγελέζηεξε πεξίνδν, ην χςνο ηεο δεκίαο απνκείσζεο κεηψλεηαη θαη ε κείσζε ζρεηίδεηαη εμ‟ 

αληηθεηκέλνπ κε γεγνλφο πνπ ζπκβαίλεη κεηά ηελ αλαγλψξηζε ηεο απνκείσζεο ε δεκία απνκείσζεο πνπ είρε 

αλαγλσξηζηεί πξνεγνπκέλσο ζα αλαζηξέθεηαη. Ρν πνζφ ηεο αλαζηξνθήο αλαγλσξίδεηαη ζηελ Θαηάζηαζε 

Απνηειεζκάησλ ζηνλ βαζκφ πνπ ε ινγηζηηθή αμία ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ δελ ππεξβαίλεη ην 

απνζβεζκέλν θφζηνο θαηά ηελ εκεξνκελία αλαζηξνθήο ηεο δεκηάο ηεο απνκείσζεο. 

 

Βηνινγηθά Ξεξηνπζηαθά Πηνηρεία Δλεξγεηηθνύ  

Ρα βηνινγηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ είλαη ηα δσληαλά απνζέκαηα πξηφλησλ ηρζπνθαιιηέξγεηαο γφλνο θαη 

ςάξη πνπ είλαη ζε εμέιημε ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία θαη απνηηκψληαη ζηελ ηξέρνπζα θαζαξή ξεπζηνπνηήζηκε αμία 

ηνπο. Ρα βηνινγηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ Νκίινπ απνηηκήζεθαλ ζηελ εχινγε αμία ζχκθσλα κε ην ΓΙΞ 41. Υο 

γεσξγηθή δξαζηεξηφηεηα νξίδεηαη ε δηνίθεζε θαη ε δηαρείξηζε απφ µία επηρείξεζε ηνπ βηνινγηθνχ µεηαζρεκαηηζκνχ 

ησλ βηνινγηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ γηα πψιεζε, ζε γεσξγηθφ πξντφλ ή ζε επηπξφζζεηα βηνινγηθά πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία. Υο βηνινγηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία νξίδνληαη δψα θαη θπηά ππφ ηε δηαρείξηζε µίαο επηρείξεζεο, ελψ ην 

γεσξγηθφ πξντφλ απνηειείηαη απφ ηε ζπγθνκηδή ηνπ πξντφληνο ησλ βηνινγηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο 

επηρείξεζεο, ε νπνία πξννξίδεηαη γηα πψιεζε, επεμεξγαζία ή θαηαλάισζε. Ρν δηθαίσκα ηεο δηαρείξηζεο ησλ 

βηνινγηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ κπνξεί λα πξνέξρεηαη απφ ηδηνθηεζία ή απφ άιιν ηχπν λνκηθήο πξάμεο. 

Έλα βηνινγηθφ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν πξέπεη λα απνηηκάηαη θαηά ηελ αξρηθή θαηαρψξεζε θαη θαηά ηελ εκεξνκελία  

θάζε ηζνινγηζκνχ ζηελ εχινγε αμία ηνπ µείνλ ην εθηηκψκελν ζηνλ ηφπν ηεο πψιεζεο θφζηνο, εθηφο απφ ηελ 

πεξίπησζε φπνπ ε εχινγε αμία δελ κπνξεί λα απνηηκεζεί αμηφπηζηα. Ζ εχινγε αμία πξνζδηνξίδεηαη κε βάζε ηηο 
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ηξέρνπζεο ηηκέο πψιεζεο ησλ απνζεκάησλ δειαδή κε βάζε ηελ θαζαξή ξεπζηνπνηήζηκε αμία ησλ απνζεκάησλ. 

Αλ ππάξρεη µία ελεξγφο αγνξά γηα έλα βηνινγηθφ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ή γεσξγηθή παξαγσγή, νη επηθξαηνχζεο ηηκέο 

ζε απηή ηελ αγνξά είλαη ε θαηάιιειε βάζε γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο εχινγεο αμίαο απηνχ ηνπ ζηνηρείνπ. Αλ µία 

επηρείξεζε έρεη πξφζβαζε ζε δηαθνξεηηθέο ελεξγέο αγνξέο, ρξεζηκνπνηεί ηελ πεξηζζφηεξν ζρεηηθή. Αλ µία επηρείξεζε 

έρεη πξφζβαζε ζε δχν ελεξγέο αγνξέο, ζα ρξεζηκνπνηήζεη ηελ ηηκή πνπ ππάξρεη ζηελ αγνξά πνπ αλακέλεηαη λα 

ρξεζηκνπνηεζεί. Ζ εηαηξία κεηά ηελ αξρηθή θαηαρψξεζε ησλ βηνινγηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηα απνηηκά θαηά 

ηελ εκεξνκελία θάζε κεηαγελέζηεξνπ ηζνινγηζκνχ ζηελ εχινγε αμία κείνλ ηα εθηηκψκελα κέρξη ηελ πψιεζή ηνπο 

θφζηε. Θέξδνο ή δεκία πνπ µπνξεί λα πξνθχςεη θαηά ηελ αξρηθή θαηαρψξεζε ελφο βηνινγηθνχ πεξηνπζηαθνχ 

ζηνηρείνπ θαη ηελ µκεηαγελέζηεξε απνηίκεζε ηνπ (µείνλ ηηο εθηηκψκελεο δαπάλεο πψιεζεο θαη ζηηο δχν 

πεξηπηψζεηο),θαηαρσξνχληαη ζην απνηέιεζκα ηεο ρξήζεο θαηά ηελ νπνία πξνθχπηνπλ. Θέξδνο κπνξεί λα πξνθχπηεη 

θαη θαηά ηελ αξρηθή θαηαρψξεζε ελφο βηνινγηθνχ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ. 

 

Απνζέκαηα 

Ρα απνζέκαηα απνηηκψληαη ζηελ ρακειφηεξε αμία κεηαμχ θφζηνπο θηήζεσο θαη θαζαξήο ξεπζηνπνηήζηκεο αμίαο. Ρν 

θφζηνο πξνζδηνξίδεηαη κε ηελ κέζνδν ηνπ κέζνπ ζηαζκηθνχ θφζηνπο γηα ηηο πξψηεο χιεο. Ρν θφζηνο ησλ εηνίκσλ 

πξντφλησλ θαη ησλ εκηηειψλ απνζεκάησλ πεξηιακβάλεη ην θφζηνο ησλ πιηθψλ, ην άκεζν εξγαηηθφ θφζηνο θαη 

αλαινγία ησλ γεληθψλ εμφδσλ παξαγσγήο.   

Δκπνξηθέο απαηηήζεηο 

Νη απαηηήζεηο απφ πειάηεο θαηαρσξνχληαη αξρηθά ζηελ εχινγε αμία ηνπο θαη κεηαγελέζηεξα απνηηκψληαη ζην 

αλαπφζβεζην θφζηνο κε ηελ ρξήζε ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ, αθαηξνπκέλσλ θαη ησλ δεκηψλ απνκείσζεο.  Νη 

δεκηέο απνκείσζεο αλαγλσξίδνληαη φηαλ ππάξρεη αληηθεηκεληθή έλδεημε φηη ν κηινο δελ είλαη ζε ζέζε λα εηζπξάμεη 

φια ηα πνζά πνπ νθείινληαη κε βάζε ηνπο ζπκβαηηθνχο φξνπο.  Ρν πνζφ ηεο δεκηάο απνκείσζεο είλαη ε δηαθνξά 

κεηαμχ ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ησλ απαηηήζεσλ θαη ηεο παξνχζαο αμίαο ησλ εθηηκψκελσλ κειινληηθψλ ηακεηαθψλ 

ξνψλ, πξνεμνθινπκέλσλ κε ην πξαγκαηηθφ επηηφθην. Ρν πνζφ ηεο δεκηάο απνκείσζεο θαηαρσξείηαη σο έμνδν ζηα 

απνηειέζκαηα. 

Ρακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα 

Ρα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηακεηαθά ηζνδχλακα πεξηιακβάλνπλ κεηξεηά ζηηο ηξάπεδεο θαη ζην ηακείν θαζψο θαη 

βξαρππξφζεζκεο, πςειήο ξεπζηφηεηαο επελδχζεηο, φπσο αμίεο ηεο ρξεκαηαγνξάο θαη ηξαπεδηθέο θαηαζέζεηο κε 

εκεξνκελία ιήμεο ζε ηξεηο κήλεο ή ιηγφηεξν. Νη αμίεο ηεο ρξεκαηαγνξάο είλαη ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά πνπ 

απεηθνλίδνληαη ζηε εχινγε αμία κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ. 

Γηα ηνλ ζθνπφ ησλ ελνπνηεκέλσλ Θαηαζηάζεσλ Ρακηαθψλ Ονψλ, ηα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηακεηαθά ηζνδχλακα 

απνηεινχληαη απφ ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηακεηαθά ηζνδχλακα φπσο πξνζδηνξίζηεθαλ αλσηέξσ, ρσξίο λα 

πεξηιακβάλνληαη ηα εθθξεκή ππφινηπα ησλ ηξαπεδηθψλ ππεξαλαιήςεσλ (bank overdrafts). 

 

Ίδηα Θεθάιαηα 
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Ρν κεηνρηθφ θεθάιαην πξνζδηνξίδεηαη ζχκθσλα κε ηελ νλνκαζηηθή αμία ησλ κεηνρψλ πνπ έρνπλ εθδνζεί. Νη θνηλέο 

κεηνρέο ηαμηλνκνχληαη ζηα ίδηα θεθάιαηα. Ρν κεηνρηθφ θεθάιαην πεξηιακβάλεη ηηο θνηλέο κεηνρέο ηεο Δηαηξείαο. 

Έμνδα γηα ηελ έθδνζε κεηνρψλ, εκθαλίδνληαη κεηά ηελ αθαίξεζε ηνπ ζρεηηθνχ θφξνπ εηζνδήκαηνο, ζε κείσζε ηνπ 

πξντφληνο ηεο έθδνζεο. Άκεζα έμνδα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ έθδνζε κεηνρψλ γηα ηελ απφθηεζε επηρεηξήζεσλ 

πεξηιακβάλνληαη ζην θφζηνο θηήζεσο ηεο επηρεηξήζεσο πνπ απνθηάηαη. 

Θαηά ηελ απφθηεζε ηδίσλ κεηνρψλ, ην θαηαβιεζέλ ηίκεκα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ζρεηηθψλ δαπαλψλ, 

απεηθνλίδεηαη κεησηηθά ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ. Θαηά ηελ αγνξά, πψιεζε, έθδνζε, ή αθχξσζε ηδίσλ ζπκκεηνρηθψλ 

ηίηισλ ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο δελ αλαγλσξίδεηαη θαλέλα θέξδνο ή δεκία ζηα απνηειέζκαηα. 

 

Φνξνινγία εηζνδήκαηνο θαη αλαβαιιόκελνο θόξνο εηζνδήκαηνο  

Ζ επηβάξπλζε ηεο πεξηφδνπ κε θφξνπο εηζνδήκαηνο απνηειείηαη απφ ηνπο ηξέρνληεο θφξνπο θαη ηνπο 

αλαβαιιφκελνπο θφξνπο, δειαδή ηνπο θφξνπο ή ηηο θνξνινγηθέο ειαθξχλζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα νηθνλνκηθά 

νθέιε πνπ πξνθχπηνπλ ζηελ πεξίνδν αιιά έρνπλ ήδε θαηαινγηζηεί ή ζα θαηαινγηζηνχλ απφ ηηο θνξνινγηθέο αξρέο 

ζε δηαθνξεηηθέο πεξηφδνπο. Ν θφξνο εηζνδήκαηνο αλαγλσξίδεηαη ζηνλ ινγαξηαζκφ ησλ απνηειεζκάησλ ηεο 

πεξηφδνπ, εθηφο ηνπ θφξνπ εθείλνπ πνπ αθνξά ζπλαιιαγέο πνπ θαηαρσξήζεθαλ απεπζείαο ζηα ίδηα θεθάιαηα, ζηελ 

νπνία πεξίπησζε θαηαρσξείηαη απεπζείαο, θαηά αλάινγν ηξφπν, ζηα ίδηα θεθάιαηα. 

Νη ηξέρνληεο θφξνη εηζνδήκαηνο πεξηιακβάλνπλ ηηο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ή θαη απαηηήζεηο πξνο ηηο 

δεκνζηνλνκηθέο αξρέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο πιεξσηένπο θφξνπο επί ηνπ θνξνινγεηένπ εηζνδήκαηνο ηεο 

πεξηφδνπ θαη νη ηπρφλ πξφζζεηνη θφξνη εηζνδήκαηνο πνπ αθνξνχλ πξνεγνχκελεο ρξήζεηο. 

 Νη ηξέρνληεο θφξνη επηκεηξψληαη ζχκθσλα κε ηνπο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο θαη ηνπο θνξνινγηθνχο λφκνπο πνπ 

εθαξκφδνληαη ζηηο δηαρεηξηζηηθέο πεξηφδνπο κε ηηο νπνίεο ζρεηίδνληαη, βαζηδφκελα ζην θνξνινγεηέν θέξδνο γηα ην 

έηνο. ιεο νη αιιαγέο ζηα βξαρππξφζεζκα θνξνινγηθά ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ ή ηηο ππνρξεψζεηο αλαγλσξίδνληαη 

ζαλ κέξνο ησλ θνξνινγηθψλ εμφδσλ ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ ρξήζεο. 

Ν αλαβαιιφκελνο θφξνο εηζνδήκαηνο πξνζδηνξίδεηαη κε ηελ κέζνδν ηεο ππνρξέσζεο πνπ πξνθχπηεη απφ ηηο 

πξνζσξηλέο δηαθνξέο κεηαμχ ηεο ινγηζηηθήο αμίαο θαη ηεο θνξνινγηθήο βάζεο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ησλ 

ππνρξεψζεσλ.  Αλαβαιιφκελνο θφξνο εηζνδήκαηνο δελ ινγίδεηαη εάλ πξνθχπηεη απφ ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε 

ζηνηρείνπ ελεξγεηηθνχ ή παζεηηθνχ ζε ζπλαιιαγή, εθηφο επηρεηξεκαηηθήο ζπλέλσζεο, ε νπνία φηαλ έγηλε ε 

ζπλαιιαγή δελ επεξέαζε νχηε ην ινγηζηηθφ νχηε ην θνξνινγηθφ θέξδνο ή δεκία.  Ν αλαβαιιφκελνο θφξνο 

πξνζδηνξίδεηαη κε ηνπο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο πνπ ηζρχνπλ θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ. 

Νη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο αλαγλσξίδνληαη θαηά ηελ έθηαζε ζηελ νπνία ζα ππάξμεη κειινληηθφ 

θνξνινγεηέν θέξδνο γηα ηελ ρξεζηκνπνίεζε ηεο πξνζσξηλήο δηαθνξάο πνπ δεκηνπξγεί ηελ αλαβαιιφκελε 

θνξνινγηθή απαίηεζε. Ζ αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή απαίηεζε επαλεμεηάδεηαη ζε θάζε εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ θαη 

κεηψλεηαη  θαηά ηελ έθηαζε πνπ δελ είλαη πιένλ πηζαλφ φηη επαξθέο θνξνινγεηέν θέξδνο ζα είλαη δηαζέζηκν γηα λα 

επηηξέςεη ηελ αμηνπνίεζε ηεο σθέιεηαο κέξνπο ή ηνπ ζπλφινπ απηήο ηεο αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθήο απαίηεζεο. 
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Ν αλαβαιιφκελνο θφξνο εηζνδήκαηνο αλαγλσξίδεηαη γηα ηηο πξνζσξηλέο δηαθνξέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ επελδχζεηο 

ζε ζπγαηξηθέο θαη ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο, κε εμαίξεζε ηελ πεξίπησζε πνπ ε αλαζηξνθή ησλ πξνζσξηλψλ 

δηαθνξψλ ειέγρεηαη απφ ηνλ κηιν θαη είλαη πηζαλφ φηη νη πξνζσξηλέο δηαθνξέο δελ ζα αλαζηξαθνχλ ζην κέιινλ. Νη 

αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο ππνινγίδνληαη κε ηνπο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο πνπ 

αλακέλνληαη λα εθαξκνζηνχλ ζηελ πεξίνδν θαηά ηελ νπνία ζα ηαθηνπνηεζεί ε απαίηεζε ή ε ππνρξέσζε, 

ιακβάλνληαο ππφςε ηνπο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί ή νπζησδψο ζεζπηζηεί, κέρξη ηελ 

εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ.  

 

Ξαξνρέο ιόγσ ζπληαμηνδόηεζεο θαη Βξαρπρξόληεο παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο 

     α)           πνρξεώζεηο ζπληαμηνδόηεζεο 

 

Νη ππνρξεψζεηο γηα απνδεκίσζε ζπληαμηνδφηεζεο ππνινγίδνληαη ζηε πξνεμνθιεκέλε αμία ησλ κειινληηθψλ παξνρψλ 

πνπ έρνπλ ζπζζσξεπζεί θαηά ηε ιήμε ηνπ έηνπο, κε βάζε ηελ αλαγλψξηζε δηθαηψκαηνο παξνρψλ ησλ εξγαδνκέλσλ 

θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο αλακελφκελεο εξγαζηαθήο δσήο. Νη αλσηέξσ ππνρξεψζεηο ππνινγίδνληαη κε βάζε ηηο 

νηθνλνκηθέο θαη αλαινγηζηηθέο παξαδνρέο πνπ αλαιχνληαη ζηελ Πεκείσζε 8.23.2 θαη θαζνξίδνληαη ρξεζηκνπνηψληαο 

ηελ αλαινγηζηηθή κέζνδν απνηίκεζεο ησλ εθηηκψκελσλ κνλάδσλ ππνρξέσζεο (Projected Unit Method). Ρα θαζαξά 

θφζηε ζπληαμηνδφηεζεο ηεο πεξηφδνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην θφζηνο κηζζνδνζίαο ζηελ επηζπλαπηφκελε 

ελνπνηεκέλε θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ θαη απνηεινχληαη απφ ηε παξνχζα αμία ησλ παξνρψλ πνπ έγηλαλ 

δεδνπιεπκέλεο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο, ηνπο ηφθνπο επί ηεο ππνρξέσζεο παξνρψλ, ην θφζηνο πξνγελέζηεξεο 

ππεξεζίαο, ηα αλαινγηζηηθά θέξδε ή δεκίεο θαη φπνηα άιια πξφζζεηα ζπληαμηνδνηηθά θφζηε. Ρα θφζηε 

πξνγελέζηεξεο ππεξεζίαο αλαγλσξίδνληαη ζε ζηαζεξή βάζε πάλσ ζηελ κέζε πεξίνδν έσο φηνπ ηα νθέιε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο θαηνρπξσζνχλ. Ρα κε αλαγλσξηζκέλα αλαινγηζηηθά θέξδε θαη δεκίεο, αλαγλσξίδνληαη πάλσ ζηελ 

κέζε ππνιεηπφκελε δηάξθεηα πεξίνδν παξνρήο ππεξεζηψλ ησλ ελεξγψλ ππαιιήισλ θαη ζπκπεξηιακβάλνληαη ζαλ 

κέξνο ηνπ θαζαξνχ θφζηνπο ζπληαμηνδφηεζεο θάζε έηνπο εάλ, θαηά ηελ έλαξμε ηεο πεξηφδνπ ππεξβαίλνπλ ην 10% 

ηεο κειινληηθήο εθηηκψκελεο ππνρξέσζεο γηα παξνρέο. Νη ππνρξεψζεηο γηα παξνρέο ζπληαμηνδφηεζεο δελ 

ρξεκαηνδνηνχληαη.  

  

      β)         Θξαηηθά Αζθαιηζηηθά Ρακεία 

 

Ρν πξνζσπηθφ ηεο Δηαηξείαο θαιχπηεηαη θπξίσο απφ ηνλ θχξην Θξαηηθφ Αζθαιηζηηθφ Φνξέα πνπ αθνξά ζηνλ ηδησηηθφ 

ηνκέα (ΗΘΑ) θαη ηνλ (ΝΓΑ) γηα ηνπο εξγάηεο ηρζπνθαιιηέξγεηαο επεηδή ζεσξείηαη αγξνηηθή εθκεηάιιεπζε, πνπ ρνξεγεί 

ζπληαμηνδνηηθέο θαη ηαηξνθαξκαθεπηηθέο παξνρέο. Θάζε εξγαδφκελνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ζπλεηζθέξεη κέξνο ην 

κεληαίνπ κηζζνχ ηνπ ζην ηακείν, ελψ ηκήκα ηεο ζπλνιηθήο εηζθνξάο θαιχπηεηαη απφ ηελ Δηαηξεία. Θαηά ηελ 

ζπληαμηνδφηεζε ην ζπληαμηνδνηηθφ ηακείν είλαη ππεχζπλν γηα ηελ θαηαβνιή ησλ ζπληαμηνδνηηθψλ παξνρψλ ζηνπο 

εξγαδνκέλνπο. Θαηά ζπλέπεηα ε Δηαηξεία δελ έρεη θακία λνκηθή ή ηεθκαξηή ππνρξέσζε γηα ηελ πιεξσκή κειινληηθψλ 

παξνρψλ κε βάζε απηφ ην πξφγξακκα.  
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Δπηρνξεγήζεηο 

Ν κηινο αλαγλσξίδεη ηηο θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο νη νπνίεο ηθαλνπνηνχλ αζξνηζηηθά ηα εμήο θξηηήξηα: 

α) πάξρεη ηεθκαηξφκελε βεβαηφηεηα φηη ε επηρείξεζε έρεη ζπκκνξθσζεί ή πξφθεηηαη λα ζπκκνξθσζεί µε ηνπο φξνπο 

ηεο επηρνξήγεζεο θαη 

β) πηζαλνινγείηαη φηη ην πνζφ ηεο επηρνξήγεζεο ζα εηζπξαρζεί. Θαηαρσξνχληαη ζηελ εχινγε αμία θαη αλαγλσξίδνληαη 

µε ηξφπν ζπζηεκαηηθφ ζηα έζνδα, µε βάζε ηελ αξρή ηνπ ζπζρεηηζκνχ ησλ επηρνξεγήζεσλ µε ηα αληίζηνηρα θφζηε 

ηα νπνία θαη επηρνξεγνχλ. 

Νη επηρνξεγήζεηο πνπ αθνξνχλ ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ πεξηιακβάλνληαη ζηηο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο σο 

έζνδν επφκελσλ ρξήζεσλ θαη αλαγλσξίδνληαη ζπζηεκαηηθά θαη νξζνινγηθά ζηα έζνδα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

σθέιηκεο δσήο ηνπ παγίνπ ζηνηρείνπ ηνπ ελεξγεηηθνχ. 

 

Ξξνβιέςεηο, Δλδερόκελεο πνρξεώζεηο θαη Απαηηήζεηο 

Νη πξνβιέςεηο γηα απνθαηάζηαζε πεξηβάιινληνο, έμνδα αλαδηάξζξσζεο θαη απνδεκηψζεηο αλαγλσξίδνληαη φηαλ: 

(1) πάξρεη κία παξνχζα λνκηθή ή ηεθκαηξφκελε δέζκεπζε σο απνηέιεζκα παξειζνληηθψλ γεγνλφησλ 

(2) Δίλαη πηζαλφλ φηη ζα απαηηεζεί εθξνή πφξσλ γηα ηνλ δηαθαλνληζκφ ηεο δέζκεπζεο 

(3) Ρν απαηηνχκελν πνζφ κπνξεί λα εθηηκεζεί αμηφπηζηα. 

πνπ ππάξρνπλ δηάθνξεο παξφκνηεο ππνρξεψζεηο, ε πηζαλφηεηα φηη ζα απαηηεζεί εθξνή θαηά ηελ εθθαζάξηζε 

πξνζδηνξίδεηαη κε ηελ εμέηαζε ηεο θαηεγνξίαο ππνρξεψζεσλ ζπλνιηθά.  Ξξφβιεςε αλαγλσξίδεηαη αθφκα θη αλ ε 

πηζαλφηεηα εθξνήο ζρεηηθά κε νπνηνδήπνηε ζηνηρείν πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηελ ίδηα θαηεγνξία ππνρξεψζεσλ κπνξεί 

λα είλαη κηθξή. 

ηαλ κέξνο ή ην ζχλνιν ηεο απαηηνχκελεο δαπάλεο γηα ηνλ δηαθαλνληζκφ κηαο πξφβιεςεο αλακέλεηαη λα 

απνδεκησζεί απφ θάπνην άιιν κέξνο, ε απνδεκίσζε ζα αλαγλσξίδεηαη φηαλ θαη κφλνλ φηαλ, είλαη θαη‟ νπζίαλ βέβαην 

φηη ε απνδεκίσζε ζα εηζπξαρζεί, αλ ε νηθνλνκηθή νληφηεηα δηαθαλνλίζεη ηελ ππνρξέσζε θαη απηή αληηκεησπηζηεί σο 

έλα ηδηαίηεξν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν. Ρν πνζφ πνπ αλαγλσξίδεηαη γηα ηελ απνδεκίσζε δελ ππεξβαίλεη ην πνζφ ηεο 

πξφβιεςεο. 

Ρν έμνδν ζρεηηθά κε κία πξφβιεςε παξνπζηάδεηαη ζηα απνηειέζκαηα, θαζαξφ απφ ην πνζφ πνπ αλαγλσξίζηεθε γηα 

ηελ απνδεκίσζε.  

Νη πξνβιέςεηο επαλεμεηάδνληαη ζε θάζε εκεξνκελία Ηζνινγηζκνχ θαη πξνζαξκφδνληαη πξνθεηκέλνπ λα απεηθνλίδνπλ 

ηελ ηξέρνπζα θαιχηεξε εθηίκεζε. Νη πξνβιέςεηο απνηηκψληαη ζην πξνζδνθψκελν θφζηνο πνπ απαηηείηαη γηα λα 

πξνζδηνξηζηεί ε παξνχζα δέζκεπζε, κε βάζε ηα πην αμηφπηζηα ηεθκήξηα πνπ είλαη δηαζέζηκα θαηά ηελ εκεξνκελία 

Ηζνινγηζκνχ, πεξηιακβάλνληαο ηνπο θηλδχλνπο θαη ηηο αβεβαηφηεηεο ζρεηηθά κε ηελ παξνχζα δέζκεπζε.  

ηαλ ε επίδξαζε ηεο δηαρξνληθήο αμίαο ηνπ ρξήκαηνο είλαη ζεκαληηθή, ην πνζφ ηεο πξφβιεςεο είλαη ε παξνχζα αμία 

ησλ εμφδσλ πνπ αλακέλνληαη λα απαηηεζνχλ πξνθεηκέλνπ λα ηαθηνπνηεζεί ε ππνρξέσζε. 
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Ρν πξν-θφξνπ επηηφθην πξνεμφθιεζεο αληαλαθιά ηηο ηξέρνπζεο εθηηκήζεηο ηεο αγνξάο γηα ηε δηαρξνληθή αμία ηνπ 

ρξήκαηνο θαη ηνπο ζπλαθείο κε ηελ ππνρξέσζε θηλδχλνπο. Ρν επηηφθην δελ αληαλαθιά θηλδχλνπο γηα ηνπο νπνίνπο νη 

κειινληηθέο εθηηκήζεηο ηακηαθψλ ξνψλ έρνπλ πξνζαξκνζηεί. 

ηαλ ρξεζηκνπνηείηαη ε κέζνδνο ηεο πξνεμφθιεζεο, ε ινγηζηηθή αμία κηαο πξφβιεςεο απμάλεη ζε θάζε πεξίνδν έηζη 

ψζηε λα αληαλαθιά ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ. Απηή ε αχμεζε αλαγλσξίδεηαη σο θφζηνο ζηα απνηειέζκαηα. 

Ξηζαλέο εηζξνέο απφ νηθνλνκηθά νθέιε γηα ηνλ κηιν πνπ δελ πιεξνχλ αθφκε ηα θξηηήξηα ελφο πεξηνπζηαθνχ 

ζηνηρείνπ ζεσξνχληαη ελδερφκελεο απαηηήζεηο. 

(α) Γηθαίσκα αδείαο 

Ρα δηθαηψκαηα ηεο εηήζηαο αδείαο θαη ηεο αδείαο καθξνρξφληαο ππεξεζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ αλαγλσξίδνληαη φηαλ 

απηά πξνθχπηνπλ.  Αλαγλσξίδεηαη πξφβιεςε γηα ηελ εθηηκψκελε ππνρξέσζε ηεο εηήζηαο αδείαο θαη ηεο αδείαο 

καθξνρξφληαο ππεξεζίαο σο απνηέιεζκα ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξζεθαλ έσο ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ. 

 

Σξεκαηννηθνλνκηθέο πνρξεώζεηο 

Νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ Νκίινπ πεξηιακβάλνπλ ινγαξηαζκνχο ππεξαλαιήςεσο (overdraft), 

εκπνξηθέο θαη άιινπ είδνπο ππνρξεψζεηο. Νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο αλαγλσξίδνληαη φηαλ ν κηινο 

ζπκκεηέρεη ζε κία ζπκβαηηθή ζπκθσλία ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ κέζνπ θαη δηαγξάθνληαη φηαλ ν κηινο 

απαιιάζζεηαη απφ ηελ ππνρξέσζε ή απηή αθπξψλεηαη ή ιήγεη.    

Νη ηφθνη αλαγλσξίδνληαη σο έμνδν ζην θνλδχιη ησλ “Σξεκαηννηθνλνκηθψλ Δμφδσλ” ζηελ Θαηάζηαζε Απνηειεζκάησλ. 

Νη εκπνξηθέο ππνρξεψζεηο αλαγλσξίδνληαη αξρηθψο ζηελ νλνκαζηηθή ηνπο αμία θαη αθνινχζσο απνηηκψληαη ζην 

απνζβεζκέλν θφζηνο κείνλ ηηο θαηαβνιέο δηαθαλνληζκνχ. 

Ρα κεξίζκαηα ζηνπο κεηφρνπο πεξηιακβάλνληαη ζην θνλδχιη “Ινηπέο βξαρππξφζεζκεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο 

ππνρξεψζεηο” , φηαλ ηα κεξίζκαηα εγθξίλνληαη απφ ηελ Γεληθή Ππλέιεπζε ησλ Κεηφρσλ.  

Ρα θέξδε θαη νη δεκηέο αλαγλσξίδνληαη ζηελ Θαηάζηαζε Απνηειεζκάησλ φηαλ νη ππνρξεψζεηο δηαγξάθνληαη θαζψο 

θαη κέζσ ηεο δηελέξγεηαο απνζβέζεσλ.  

 

Αλαγλώξηζε εζόδσλ θαη δαπαλώλ 

Αλαγλώξηζε εζόδσλ 

Ρα έζνδα αλαγλσξίδνληαη, φηαλ πηζαλνινγείηαη φηη κειινληηθά νηθνλνκηθά νθέιε ζα εηζξεχζνπλ ζηελ νηθνλνκηθή 

νληφηεηα θαη απηά ηα νθέιε κπνξεί λα επηκεηξεζνχλ κε αμηνπηζηία. 

Ρν έζνδν επηκεηξάηαη ζηελ εχινγε αμία ηνπ εηζπξαρζέληνο αληαιιάγκαηνο θαη είλαη θαζαξφ απφ θφξν 

πξνζηηζέκελεο αμίαο, επηζηξνθέο, θάζε είδνπο εθπηψζεηο θαη αθνχ πεξηνξηζηνχλ νη πσιήζεηο εληφο ηνπ Νκίινπ. 

Ρν πνζφ ηνπ εζφδνπ ζεσξείηαη φηη κπνξεί λα κεηξεζεί κε αμηνπηζηία φηαλ φιεο νη ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ πψιεζε έρνπλ επηιπζεί. 
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Ξώιεζε αγαζώλ 

Ρν έζνδν απφ ηελ πψιεζε αγαζψλ αλαγλσξίδεηαη φηαλ νη νπζηαζηηθνί θίλδπλνη θαη ηα νθέιε ηεο θπξηφηεηαο ησλ 

αγαζψλ έρνπλ κεηαβηβαζηεί ζηνλ αγνξαζηή, ζπλήζσο κε ηελ απνζηνιή ησλ αγαζψλ. 

 

Έζνδα από ηόθνπο 

Ρα έζνδα απφ ηφθνπο αλαγλσξίδνληαη ρξεζηκνπνηψληαο ηε κέζνδν ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ ην νπνίν είλαη ην 

επηηφθην ην νπνίν πξνεμνθιεί κε αθξίβεηα κειινληηθέο θαηαβνιέο ηνηο κεηξεηνίο ή εηζπξάμεηο γηα ηε δηάξθεηα ηεο 

αλακελφκελεο δσήο ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ κέζνπ ή, φηαλ απαηηείηαη, γηα ζπληνκφηεξν δηάζηεκα, ζηελ θαζαξή 

ινγηζηηθή αμία ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ή ηηο ππνρξέσζεο. 

ηαλ κία απαίηεζε έρεη ππνζηεί κείσζε ηεο αμίαο, ν κηινο κεηψλεη ηε ινγηζηηθή αμία ζην πνζφ πνπ αλακέλεηαη λα 

αλαθηεζεί, θαη ην νπνίν είλαη νη εθηηκψκελεο κειινληηθέο ηακεηαθέο ξνέο πξνεμνθιεκέλεο κε ην αξρηθφ πξαγκαηηθφ 

επηηφθην ηνπ κέζνπ, θαη ζπλερίδεη ηελ πξνεμφθιεζε αλαγλσξίδνληαο έζνδν απφ ηφθνπο. Έζνδα απφ ηφθνπο ζε δάλεηα 

ηα νπνία έρνπλ ππνζηεί απνκείσζε αλαγλσξίδνληαη ρξεζηκνπνηψληαο ην αξρηθφ  πξαγκαηηθφ επηηφθην.  

 

Έζνδα από δηθαηώκαηα 

Ρα έζνδα απφ δηθαηψκαηα αλαγλσξίδνληαη ζχκθσλα κε ηελ αξρή ησλ δεδνπιεπκέλσλ εζφδσλ/εμφδσλ, αλάινγα κε 

ηελ νπζία ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο. 

 

Έζνδα από κεξίζκαηα 

Ρα έζνδα απφ ηα κεξίζκαηα ζα αλαγλσξίδνληαη φηαλ νξηζηηθνπνηείηαη ην δηθαίσκα είζπξαμήο ηνπο απφ ηνπο 

κεηφρνπο.  

 

Αλαγλώξηζε εμόδσλ 

Ρα έμνδα αλαγλσξίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα ζε δεδνπιεπκέλε βάζε. Νη πιεξσκέο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη γηα 

ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο κεηαθέξνληαη ζην απνηειέζκαηα σο έμνδα, θαηά ην ρξφλν ρξήζεσο ηνπ κηζζίνπ. Ρα έμνδα 

απφ ηφθνπο αλαγλσξίδνληαη ζε δεδνπιεπκέλε βάζε. 

 

Κηζζώζεηο 

Ζ εθηίκεζε ηνπ θαηά πφζν κία ζπκθσλία πεξηέρεη κία κίζζσζε πξαγκαηνπνηείηαη θαηά ηελ έλαξμε ηεο ζπκθσλίαο, 

ιακβάλνληαο ππ φςηλ φια ηα ζηνηρεία θαη ηηο ζπλζήθεο. Ζ επαλαμηνιφγεζε κεηά ηελ έλαξμε ηεο ζπκθσλίαο 

πξαγκαηνπνηείηαη φηαλ θάπνην απφ ηα παξαθάησ ζπκβαίλεη: 

a) ● πάξρεη κεηαβνιή ζηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, εθηφο θη αλ ε κεηαβνιή απιά αλαλεψλεη ή παξαηείλεη 

ηε ζπκθσλία 

b) ● Αζθείηαη δηθαίσκα αλαλέσζεο ή ζπκθσλείηαη κηα παξάηαζε, εθηφο θη αλ φξνο ηεο αλαλέσζεο ή ηεο 

παξάηαζεο αξρηθά είρε πεξηιεθζεί ζηε κηζζσηηθή πεξίνδν  

c) ● πάξρεη κηα κεηαβνιή ζην θαηά πφζν ε εθπιήξσζε εμαξηάηαη απφ έλα θαζνξηζκέλν  πεξηνπζηαθφ 

ζηνηρείν. 
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d) ● πάξρεη ζεκαληηθή αιιαγή ζην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν 

Δάλ κηα ζπκθσλία επαλαμηνινγείηαη, ε ινγηζηηθή αληηκεηψπηζε γηα κηζζψζεηο εθαξκφδεηαη απφ ηελ εκεξνκελία πνπ ε 

κεηαβνιή ζηηο ζπλζήθεο ζπλεπάγνληαη επαλαμηνιφγεζε γηα ηα (α), (γ) & (δ), θαη απφ ηελ εκεξνκελία ηεο αλαλέσζεο 

ή ηεο παξάηαζεο γηα ηελ πεξίπησζε (β). 

 

Ν όκηινο σο κηζζσηήο 

Ζ ηδηνθηεζία ελφο κηζζσκέλνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ κεηαβηβάδεηαη ζην κηζζσηή εάλ κεηαβηβάδνληαη νπζηαζηηθά 

ζην κηζζσηή φινη νη θίλδπλνη ή νη σθέιεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ηδηνθηεζία ηνπ κηζζσκέλνπ πεξηνπζηαθνχ 

ζηνηρείνπ. Ρν ζρεηηθφ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν αλαγλσξίδεηαη θαηά ηελ έλαξμε ηεο κίζζσζεο ζηελ εχινγε αμία ηνπ 

κηζζσκέλνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ή εάλ απηή είλαη ρακειφηεξε, ε παξνχζα αμία ησλ θαηαβνιψλ κηζζσκάησλ 

πιένλ θάπνησλ επηπξφζζεησλ κηζζσκάησλ, εάλ ππάξρνπλ, πνπ θαιχπηνληαη απφ ην κηζζσηή. Έλα αληίζηνηρν πνζφ 

αλαγλσξίδεηαη σο κηα ππνρξέσζε απφ ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε αλεμαξηήησο εάλ κεξηθέο απφ ηηο θαηαβνιέο 

κηζζσκάησλ είλαη πξνθαηαβνιηθά πιεξσηέεο θαηά ηελ έλαξμε ηεο κίζζσζεο. 

Ζ κεηαγελέζηεξε ινγηζηηθή αληηκεηψπηζε γηα ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηα νπνία έρνπλ  απνθηεζεί κε ζπκβάζεηο 

ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο, π.ρ κέζνδνη απφζβεζεο θαη σθέιηκεο δσέο, αληηζηνηρεί ζε απηή πνπ εθαξκφδεηαη ζε 

ζπγθξίζηκα απνθηψκελα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. Ζ αληίζηνηρε ππνρξέσζε απφ ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε κεηψλεηαη κε 

ηηο θαηαβνιέο ησλ κηζζσκάησλ κείνλ ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο επηβαξχλζεηο, νη νπνίεο αλαγλσξίδνληαη σο έμνδα ζηα 

ρξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα. Νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο επηβαξχλζεηο αληηπξνζσπεχνπλ έλα ζηαζεξφ πεξηνδηθφ επηηφθην 

ζην αλεμφθιεην ππφινηπν ηεο ππνρξέσζεο απφ ηε ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε. 

ιεο νη ππφινηπεο κηζζψζεηο αληηκεησπίδνληαη σο ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο. Δπνκέλσο νη ζπκθσλίεο κηζζψζεσλ φπνπ 

ν εθκηζζσηήο κεηαβηβάδεη ην δηθαίσκα ρξήζεο ελφο ζηνηρείνπ ηνπ ελεξγεηηθνχ γηα µία ζπκθσλεκέλε ρξνληθή 

πεξίνδν, ρσξίο σζηφζν λα κεηαβηβάδεη θαη ηνπο θηλδχλνπο θαη αληακνηβέο ηεο ηδηνθηεζίαο ηνπ παγίνπ ζηνηρείνπ, 

ηαμηλνκνχληαη σο ιεηηνπξγηθέο  κηζζψζεηο. Νη θαηαβνιέο ζηηο ζπκβάζεηο ιεηηνπξγηθήο κίζζσζεο αλαγλσξίδνληαη σο 

έμνδν ζηα απνηειέζκαηα κε ηε ζηαζεξή κέζνδν. Νη ζρεηηδφκελεο δαπάλεο, φπσο ε ζπληήξεζε θαη ε αζθάιηζε, 

αλαγλσξίδνληαη σο έμνδν, φηαλ πξαγκαηνπνηνχληαη.  

 

Ν όκηινο σο εθκηζζσηήο 

Νη κηζζψζεηο ζηηο νπνίεο ν φκηινο δε κεηαβηβάδεη νπζηαζηηθά φινπο ηνπο θηλδχλνπο θαη ηηο σθέιεηεο ηνπ πεξηνπζηαθνχ 

ζηνηρείνπ θαηαηάζζνληαη σο ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο. Αξρηθά άκεζα θφζηε πνπ βαξχλνπλ ηνπο εθκηζζσηέο ζηε 

δηαπξαγκάηεπζε θαη ζπκθσλία κηαο ιεηηνπξγηθήο κίζζσζεο πξνζηίζεληαη ζηε ινγηζηηθή αμία ηνπ κηζζσκέλνπ 

πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ θαη αλαγλσξίδνληαη θαζ΄ φιε ηε δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο σο έζνδα κίζζσζεο. 

 

8.5 Κεηαβνιή Ξνζνζηνύ ζε Θπγαηξηθέο 

Θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ρξήζεο είρακε ηηο εμήο κεηαβνιέο πνζνζηψλ ζε ζπγαηξηθέο: 

 Αγνξά πνζνζηνχ 29,7% ηεο Ξνιεκάξρα ΑΔ άκεζα απφ ηελ Πειφληα ΑΔ 

 Αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ ζε 89,34% απφ 82,32% ηεο ζπγαηξηθήο ζηελ Αγγιία ΗΑΡ Ltd ιφγσ θεθαιαηνπνίεζεο 

θαηαζέζεσλ.  
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 Γηαθνπή ιεηηνπξγίαο ζηελ θαηά 82,69% ζπγαηξηθή Bluewater Flat Fish Ltd. Πεκείσζε 8.37 αλαθνξηθά κε ηηο 

δηαθνπηφκελεο δξαζηεξηφηεηεο 

 

8.6 Γνκή ηνπ Νκίινπ θαη κέζνδνο ελνπνίεζεο εηαηξεηώλ 

Νη εηαηξείεο ηνπ Νκίινπ νη νπνίεο πεξηιακβάλνληαη ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, είλαη νη εμήο: 

 

 

Πηνλ πίλαθα αλαθέξεηαη ε επσλπκία θαη ε θαηαζηαζηηθή έδξα γηα θάζε κία απφ ηηο εηαηξείεο ή θνηλνπξαμίεο πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, θαζψο θαη ην πνζνζηφ κε ην νπνίν ε κεηξηθή 

ζπκκεηέρεη άκεζα ή έκκεζα ζην κεηνρηθφ ηνπο θεθάιαην. 

 

8.7 Δλζώκαηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

Ρα ελζψκαηα πάγηα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ ηνπ Νκίινπ αλαιχνληαη σο εμήο:   

Όκηινο

Νηθόπεδα
 Θηίξηα

 Κερ/θνο 

εμνπιηζκόο

Κεηαθνξηθά κέζα
Δπηπια & ινηπόο 

Δμνπιηζκόο

Αθηλεηνπνηήζεηο 

ππό εθηέιεζε & 

πξνθ.θηεζεσο 

παγίσλ

Πύλνιν

Ξξνζζήθεο απφ ζπγρ/λσλ εηαηξηψλ 685.906 9.740.831 21.452.786 3.755.379 1.717.134 155.603 37.507.638

Ππζζσξεπκέλεο πνζβέζεηο ζπγρ/λσλ εηαηξηψλ 0 -2.187.124 -15.888.324 -3.208.146 -1.558.715 0 -22.842.309

Θαζαξή Ινγηζηηθή Αμία ηελ 31/12/2012 685.906 7.553.707 5.564.462 547.233 158.419 155.603 14.665.329

Θόζηνο θηήζεο(ηεθκαηξόκελν θόζηνο θηήζεο) 

ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2012 4.397.707 18.472.533 36.944.043 6.385.114 5.006.287 183.399 71.389.083

Δπελδχζεηο ζε αθίλεηα 0 0

Ξξνζζήθεο 0 19.292 1.242.594 169.409 61.698 107.816 1.600.809

Κεηαθνξέο 0 -603.150 327.267 -137.958 -1.865 70.620 -345.086

Ξσιήζεηο /απνζχξζεηο 0 22.125 -469.299 -271.544 -367.432 -193.320 -1.279.470

Θόζηνο θηήζεο(ηεθκαηξόκελν θόζηνο θηήζεο) 

ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2012 4.397.707 17.910.800 38.044.605 6.145.021 4.698.688 168.515 71.365.336

Ππζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 

2012 0 -7.444.938 -28.027.843 -4.999.732 -4.459.576 0 -44.932.089

Απνζβέζεηο πεξηφδνπ 0 -819.679 -2.692.696 -459.488 -220.397 0 -4.192.260

Κεηαθνξέο 0 512.357 -307.301 136.247 3.783 0 345.086

Απνζβέζεηο πσιεζέλησλ /απνζπξζέλησλ 0 495 79.972 206.631 391.417 0 678.515

Ππζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο ηελ  31ε 

Γεθεκβξίνπ 2012 0 -7.751.765 -30.947.868 -5.116.342 -4.284.773 0 -48.100.748

Θαζαξή Ινγηζηηθή Αμία ηελ 31/12/2012 5.083.613 17.712.742 12.661.199 1.575.912 572.334 324.118 37.929.917

Απνζβέζεηο Δπηρνξεγνύκελσλ παγίσλ 31/12/2012 464.963 464.963

ΝΚΗΙΝΠ 
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Νηθόπεδα
 Θηίξηα

 Κερ/θνο 

εμνπιηζκόο

Κεηαθνξηθά κέζα
Δπηπια & ινηπόο 

Δμνπιηζκόο

Αθηλεηνπνηήζεηο 

ππό εθηέιεζε & 

πξνθ.θηεζεσο 

παγίσλ

Πύλνιν

Θόζηνο θηήζεο(ηεθκαηξόκελν θόζηνο θηήζεο) 

ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2011 5.169.987 40.162.924 53.753.197 8.556.469 5.930.487 650.206 114.223.271

Θόζηνο θηήζεο δηαθνπηόκελσλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2011 0 -11.489.211 -2.648.052 -19.169 -10.145 0 -14.166.577

Ξξνζζήθεο 0 46.266 970.821 46.629 146.643 52.458 1.262.818

Ξσιήζεηο/Κεηψζεηο/Γηαγξαθέο -106.221 -113.697 -927.763 -90.197 -337.089 0 -1.574.968

Κεηαθνξέο ζε επελδχζεηο,έξγα ππφ εθηέιεζε 0 0 26.295 0 0 -26.295 0

Ππλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο 0 -7.940 80.990 2.024 0 0 75.074

Θόζηνο θηήζεο(ηεθκαηξόκελν θόζηνο θηήζεο) 

ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2011 5.063.767 28.598.343 51.255.488 8.495.755 5.729.896 676.369 99.819.618

Ππζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 

2011 0 -9.389.829 -35.022.673 -6.553.875 -5.222.867 0 -56.189.244

Ππζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο δηαθνπηόκελσλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηελ  31ε Γεθεκβξίνπ 2011 0 900.754 532.287 11.318 8.855 0 1.453.214

Ξξνζζήθεο 0 -930.967 -3.260.319 -606.172 -216.600 -135 -5.014.192

Ξσιήζεηο/Κεηψζεηο/Γηαγξαθέο 0 56.692 813.549 89.927 329.569 0 1.289.736

Κεηαθνξέο ζε επελδχζεηο,έξγα ππφ εθηέιεζε 0 0 0 0 0 0 0

Ππλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο 0 0 0 -1.197 0 0 -1.197

Ππζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο ηελ  31ε 

Γεθεκβξίνπ 2011 0 -9.363.351 -36.937.155 -7.059.999 -5.101.043 -135 -58.461.683

Ινγηζηηθή αμία 31/12/2011 5.063.767 19.234.992 14.318.334 1.435.756 628.852 676.235 41.357.935

ΝΚΗΙΝΠ 

 

Θαηά ηελ θιεηφκελε ρξήζε ζηηο ελζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο ηνπ Νκίινπ ζπκπεξηιήθζεθαλ πάγηα αμίαο € 2,6 εθ απφ 

ηελ απφθηεζε ηνπ ειέγρνπ ηεο AEGEAN AS, ελψ δελ ελνπνηήζεθαλ πάγηα αμίαο € 2,55 εθ ιφγσ ηεο δηαθνπήο 

ιεηηνπξγίαο ηεο ζπγαηξηθήο Bluewater Flat Fish. 

Ρα ελζψκαηα πάγηα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ ηεο Δηαηξίαο αλαιχνληαη σο εμήο:  

Νηθόπεδα
Θηίξηα θαη 

εγθαηαζηάζεηο
Κεραλήκαηα Κεηαθνξηθά Κέζα

Δπηπια θαη ινηπόο 

εμνπιηζκόο

Αθηλεηνπνηήζεηο 

ππό εθηέιεζε
Πύλνιν

Δλζώκαηα πάγηα ηελ 01/4/2012

Ξξνζζήθεο απφ ζπγρ/λσλ εηαηξηψλ 685.906 9.740.831 21.452.786 3.755.379 1.717.134 155.603 37.507.638

Ππζζσξεπκέλεο πνζβέζεηο ζπγρ/λσλ εηαηξηψλ 0 -2.187.124 -15.888.324 -3.208.146 -1.558.715 0 -22.842.309

Θαζαξή Ινγηζηηθή Αμία ηελ 31/12/2012 685.906 7.553.707 5.564.462 547.233 158.419 155.603 14.665.329

Θόζηνο θηήζεο(ηεθκαηξόκελν θόζηνο θηήζεο) 

ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2012
1.886.403 10.441.288 15.386.403 4.443.697 3.000.334 78.293 35.236.418

Ξξνζζήθεο 0 19.292 977.986 122.182 47.150 36.746 1.203.355

Ξσιήζεηο /απνζχξζεηο 0 22.125 2.272 -253.386 -363.964 -193.320 -786.272

Θόζηνο θηήζεο(ηεθκαηξόκελν θόζηνο θηήζεο) 

ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2012
1.886.403 10.482.705 16.366.661 4.312.493 2.683.520 -78.281 35.653.501

Ππζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 

2012
0 -4.779.774 -11.551.869 -3.611.447 -2.613.477 0 -22.556.567

Απνζβέζεηο πεξηφδνπ 0 -593.788 -1.876.255 -371.423 -178.803 0 -3.020.269

Απνζβέζεηο πσιεζέλησλ /απνζπξζέλησλ 0 495 13.216 194.215 389.724 0 597.650

Ππζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο ηελ  31ε 

Γεθεκβξίνπ 2012
0 -5.373.067 -13.414.907 -3.788.655 -2.402.557 0 -24.979.186

Θαζαξή Ινγηζηηθή Αμία ηελ 31/12/2012 2.572.309 12.663.345 8.516.215 1.071.071 439.382 77.322 25.339.644

Απνζβέζεηο Δπηρνξεγνύκελσλ παγίσλ 31/12/2012 464.963 464.963

ΔΡΑΗΟΗΑ

 

Νηθόπεδα  Θηίξηα

 Κερ/θνο 

εμνπιηζκόο Κεηαθνξηθά κέζα

Δπηπια & ινηπόο 

Δμνπιηζκόο

Αθηλεηνπνηήζεηο 

ππό εθηέιεζε & 

πξνθ.θηεζεσο 

παγίσλ

Πύλνιν

Θόζηνο θηήζεο(ηεθκαηξόκελν θόζηνο θηήζεο) ηελ 

1ε Ηαλνπαξίνπ 2011 1.992.624 10.550.175 15.506.004 4.415.826 3.231.095 47.612 35.743.334

Θόζηνο θηήζεο(ηεθκαηξόκελν θόζηνο 

θηήζεο)ζπγρσλεπόκελσλ εηαηξεηώλ  ηελ 1ε 

Ηαλνπαξίνπ 2011 0 0 0 0 0

Ξξνζζήθεο 0 4.150 641.182 39.199 96.099 4.386 785.015

Ξσιήζεηο/Κεηψζεηο/Γηαγξαθέο -106.221 -113.037 -734.488 -11.328 -326.860 0 -1.291.934

Κεηαθνξέο ζε επελδχζεηο,έξγα ππφ εθηέιεζε 0 0 26.295 0 0 -26.295 0

Δπαλεθηίκεζε 0 0 0 0 0 0 0
Θόζηνο θηήζεο(ηεθκαηξόκελν θόζηνο θηήζεο) ηελ 

31ε Γεθεκβξίνπ 2011 1.886.403 10.441.288 15.438.993 4.443.696 3.000.333 25.703 35.236.416

Ππζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 

2011 0 -4.445.758 -11.213.477 -3.389.787 -2.839.502 0 -21.888.523

Ππζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο ζπγρσλεπόκελσλ 

εηαηξεηώλ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2011 0 0

Ξξνζζήθεο 0 -390.483 -1.002.305 -232.988 -99.002 0 -1.724.778

Ξσιήζεηο/Κεηψζεηο/Γηαγξαθέο 0 56.467 663.913 11.328 325.028 0 1.056.736

Κεηαθνξέο ζε επελδχζεηο,έξγα ππφ εθηέιεζε

Δπαλεθηίκεζε 0 0 0 0 0 0 0

Ππζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 

2011 0 -4.779.774 -11.551.869 -3.611.446 -2.613.475 0 -22.556.565

Ινγηζηηθή αμία ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2011 1.886.403 5.661.513 3.887.123 832.250 386.858 25.703 12.679.851

ΔΡΑΗΟΗΑ
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Γηα ηελ εηαηξεία, ε απφθιηζε πνζνχ 12,7 εθ. επξψ ησλ ζηνηρείσλ ησλ ελζψκαησλ παγίσλ πξνθχπηεη  ιφγσ ηεο 

ζπγρψλεπζεο κε απνξξφθεζε ησλ ζπγαηξηθψλ εηαηξεηψλ «INTERFISH ΗΣΘΝΘΑΙΙΗΔΟΓΔΗΔΠ ΑΛΥΛΚΝΠ ΔΡΑΗΟΔΗΑ», 

«ΗΣΘΝΘΑΙΙΗΔΟΓΔΗΔΠ ΦΑΟΑΓΝΛΖΠΗΑ ΑΛΥΛΚΝΠ ΔΡΑΗΟΔΗΑ», «ΗΣΘΝΡΟΝΦΔΗΑ ΔΣΗΛΑΓΥΛ ΑΛΥΛΚΝΠ ΔΡΑΗΟΔΗΑ» 

θαη «ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑ ΚΔΡΑΞΝΗΖΠΖΠ ΗΣΘΥΛ ΑΛΥΛΚΖ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΘΖ ΘΑΗ ΔΚΞΝΟΗΘΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ» (απνξξνθψκελεο 

εηαηξείεο) φπνπ ζηα ελζψκαηα πάγηα  έρνπλ ελζσκαησζεί θαη ηα ελζψκαηα πάγηα ησλ απνξξνθνχκελσλ εηαηξεηψλ. 

Αλαιχζεηο γηα ηελ επίδξαζε ηεο ζπγρψλεπζεο ησλ εηαηξεηψλ δίλεηαη ζηελ ζεκείσζε 8.2.1 ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ.  

Νη επελδχζεηο πεξηφδνπ 01/01–31/12/2011 ηνπ νκίινπ αλέξρνληαη ζε € 1.601 ρηι. επξψ θαη γηα ηελ εηαηξεία 

αλέξρνληαη ζε € 785 ρηι. 

 

8.8 Δπελδύζεηο ζε Αθίλεηα 

Ρα επελδπηηθά αθίλεηα πξννξίδνληαη γηα ηελ δεκηνπξγία εζφδσλ απφ ελνίθηα ή θέξδνπο απφ ηελ κεηαπψιεζε ηνπο. 

Ρα αθίλεηα πνπ αμηνπνηνχληαη γηα ηηο ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Νκίινπ δελ ζεσξνχληαη επελδπηηθά αιιά 

ιεηηνπξγηθά. Απηφ απνηειεί θαη ην θξηηήξην δηαρσξηζκνχ κεηαμχ ησλ επελδπηηθψλ θαη ησλ ιεηηνπξγηθψλ αθηλήησλ. 

Ρα επελδπηηθά αθίλεηα σο καθξνπξφζεζκα ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ εκθαλίδνληαη ζην Ηζηνξηθφ θφζηνο θηήζεσο κεηά 

απφ ηελ αθαίξεζε ησλ ζσξεπκέλσλ απνζβέζεσλ θαη δεκίαο απνκείσζεο εθηφο απφ ηελ θαηεγνξία Γήπεδα – 

Νηθφπεδα φπνπ απεηθνλίδεηαη ζην ηζηνξηθφ θφζηνο θηήζεσο απαιιαγκέλν απφ ηπρφλ δεκία απνκείσζεο. Ρα έζνδα απφ 

ηα ελνίθηα θαηαρσξνχληαη ζηα ινηπά ιεηηνπξγηθά έζνδα ηεο θαηάζηαζεο απνηειεζκάησλ. 

Ζ θίλεζε ηνπ ινγαξηαζκνχ επελδχζεηο ζε αθίλεηα αλαιχεηαη σο εμήο : 

 

Όκηινο – Αθίλεηα ησλ 

εηαηξηώλ  

Αμία θαηά 

ηελ 

31.12.2011 

Θέξδε/(Εεκηέο) 

απνκείσζεο 

Αμία θαηά ηελ 

31.12.2012 

Ξνιεκάξρα Δπίδαπξνο Α.Δ. 10.400.000  10.400.000 

Βίιια Ξεξζηέ Α.Δ. 2.776.697 (646.697) 2.130.000 

Πύλνιν 13.176.697 (646.697) 12.530.000 

 

Θαηά ηελ δηάξθεηα ηελ ρξήζεο ν κηινο πξνέβε ζε απνηίκεζε ησλ επελδπηηθψλ αθηλήησλ, απφ ηελ νπνία πξνέθπςε 

δεκηά απνκείσζεο πνζνχ € 0,647 εθ. Ρν αλσηέξσ πνζφ επηβάξπλε ηελ Θαηάζηαζε Ππλνιηθψλ Δζφδσλ ηνπ Νκίινπ.  

 

8.9 θηζηάκελα εκπξάγκαηα βάξε 

Δπί ησλ απνζεκάησλ ηρζχσλ αμίαο 15 εθ. επξψ γηα ηνλ φκηιν θαη 15 εθ. επξψ γηα ηελ εηαηξεία έρεη γξαθεί ελέρπξν 

γηα εμαζθάιηζε ηζφπνζσλ θνηλνπξαθηηθψλ δαλείσλ. 

Δπί ησλ παγίσλ ζηνηρείσλ ηνπ Νκίινπ πνπ αθνξνχλ ηελ ζπγαηξηθή Ξεξζεχο ΑΒΔΔ ππάξρνπλ ππνζήθεο θαη 

πξνζεκεηψζεηο σο εμήο: ηεο εηαηξείαο ΞΔΟΠΔΠ ΞΟΝΦΝΛΡΑ ΔΗΓΗΘΖΠ ΓΗΑΡΟΝΦΖΠ Α.Β.Δ.Δ. έρεη εγγξαθεί ππνζήθε 

πνζνχ € 7 εθ ππέξ ηεο ηξάπεδαο MILLENNIUM BANK θαη πξνζεκεηψζεηο ππνζεθψλ πνζνχ € 1,5 εθ ππέξ 
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ηεο ηξάπεδαο MILLENNIUM BANK θαη € 1,5 εθ ππέξ ηεο ΡΟΑΞΔΕΑΠ ΞΔΗΟΑΗΥΠ γηα εμαζθάιηζε ηξαπεδηθψλ 

δαλείσλ. Δπί ζπγαηξηθψλ εηαηξηψλ ηεο εηαηξίαο ΞΔΟΠΔΠ ΞΟΝΦΝΛΡΑ ΔΗΓΗΘΖΠ ΓΗΑΡΟΝΦΖΠ Α.Β.Δ.Δ. (πνπ 

ελνπνηνχληαη σο φκηινο Ξεξζεχο ΑΔ) έρεη εγγξαθεί ππνζήθε πνζνχ € 7,5 εθ ππέξ ηεο ηξάπεδαο MILLENNIUM BANK 

θαη πξνζεκεηψζεηο ππνζήθεο πνζνχ € 3 εθ ππέξ ηεο ΡΟΑΞΔΕΑΠ ΘΞΟΝ θαη € 7,5 εθ ππέξ ησλ Ρξαπεδψλ 

MILLENNIUM BANK θαη ΡΟΑΞΔΕΑΠ ΞΔΗΟΑΗΥΠ θαηά πνζνζηφ 50 % γηα ηελ θάζε κία, γηα εμαζθάιηζε ηξαπεδηθψλ 

Γαλείσλ. 

Πηελ Δηαηξεία δελ ππάξρνπλ εκπξάγκαηα βάξε επί ησλ παγίσλ πεξηνπζηαθψλ ηεο ζηνηρείσλ. 

 

8.10 Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

8.10.1 Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία - Αζώκαηεο Αθηλεηνπνηήζεηο 

Ζ θίλεζε ησλ αχισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ζηηο ελνπνηεκέλεο θαη εηαηξηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη ηα νπνία  

αθνξνχλ άδεηεο-δηθαηψκαηα εηαηξεηψλ πνπ έρνπλ απνξξνθεζεί ζε πξνεγνχκελα ρξφληα γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 

31 Γεθεκβξίνπ 2012 θαη 2011 έρεη σο θάησζη: 

Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία

ΝΚΗΙΝΠ

Ινγηζκηθά 

Ξξνγξάκκαηα Ινηπά Πύλνια

Ινγηζηηθή Αμία ηελ 31/12/2011 617.771 0 617.771

Ππζζσξεπκέλεο Απνζβέζεηο -183.733 0 -183.733

Θαζαξή Ινγηζηηθή Αμία ηελ 31/12/2011 434.038 0 434.038

Ξξνζζήθεο απφ ζπγρψλεπζε 431.716 0 431.716

Ππζζσξεπκέλεο Απνζβέζεηο -398.392 0 -398.392

Θαζαξή Ινγηζηηθή Αμία ηελ 31/12/2011 33.325 0 33.325

Αζψκαηα πάγηα ηελ 31/12/2012

Ξξνζζήθεο απφ απφθηεζε ζπγαηξηθψλ 80.773 1.846.006 1.926.779

Ξξνζζήθεο 150 123.230 123.380

Ξσιήζεηο /απνζχξζεηο -1.599 0 -1.599

Εεκηέο απνκείσζεο αλαγλσξηζκέλεο ζηελ Θαηάζηαζε Απνηειεζκάησλ 0 0 0

Απφζβεζεηο απφ απφθηεζε ζπγαηξηθψλ -61.373 -1.360.999 -1.422.372

Απνζβέζεηο ρξήζεο -25.138 -127.443 -152.581

Απνζβέζεηο πσιεζέλησλ /απνζπξζέλησλ 0 0 0

Ινγηζηηθή Αμία ηελ 31/12/2012 1.128.811 1.969.236 3.098.047

Ππζζσξεπκέλεο Απνζβέζεηο -668.636 -1.488.442 -2.157.078

Θαζαξή Ινγηζηηθή Αμία ηελ 31/12/2012 460.176 480.794 940.970  
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Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία

Ινγηζκηθά 

Ξξνγξάκκαηα
Ινηπά Πύλνια

Ινγηζηηθή Αμία ηελ 31/12/2011 397.733 0 397.733

Ππζζσξεπκέλεο Απνζβέζεηο -7.386 0 -7.386

Θαζαξή Ινγηζηηθή Αμία ηελ 31/12/2011 390.347 0 390.347

Ξξνζζήθεο απφ ζπγρψλεπζε 431.716 0 431.716

Ππζζσξεπκέλεο Απνζβέζεηο -398.392 0 -398.392

Θαζαξή Ινγηζηηθή Αμία ηελ 31/12/2011 33.325 0 33.325

Αζώκαηα πάγηα ηελ 31/12/2012

Ξξνζζήθεο 0 0 0

Ξσιήζεηο /απνζχξζεηο -1.599 0 -1.599

Εεκηέο απνκείσζεο αλαγλσξηζκέλεο ζηελ Θαηάζηαζε 

Απνηειεζκάησλ
0 0 0

Απνζβέζεηο ρξήζεο -12.228 0 -12.228

Απνζβέζεηο πσιεζέλησλ /απνζπξζέλησλ 0 0 0

Ινγηζηηθή Αμία ηελ 31/12/2012 827.851 0 827.851

Ππζζσξεπκέλεο Απνζβέζεηο -418.006 0 -418.006

Θαζαξή Ινγηζηηθή Αμία ηελ 31/12/2012 409.845 0 409.845

ΔΡΑΗΟΗΑ

 

Ζ απφθιηζε νθείιεηαη ζηελ νιηθή ελνπνίεζε ηεο ηνχξθηθεο ζπγαηξηθήο Aegean AS ζηελ ηξέρνπζα ρξήζε κε ηελ 
ελνπνίεζε πνζνχ € 0,5 εθ. ζηνλ αλσηέξσ ινγαξηαζκφ.     

 

8.10.2 πεξαμία επηρεηξήζεσλ  

Ζ θίλεζε ηεο ππεξαμίαο ζηηο ελνπνηεκέλεο θαη εηαηξηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 

Γεθεκβξίνπ 2012 θαη 2011 έρεη σο θάησζη: 

πεξαμία επηρείξεζεο

Ξνζά ζε € Ηρζπνθαιιηέξγεηα Πύλνια

Ινγηζηηθή Αμία ηελ 1/1/2011 4.391.506,16 4.391.506,16

Ππζζσξεπκέλεο δεκίεο απνκείσζεο 0,00 0,00

Θαζαξή Ινγηζηηθή Αμία ηελ 1/1/2011 4.391.506,16 4.391.506,16

Ξξφζζεηε ππεξαμία αλαγλσξηζκέλε ζηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο 0,00 0,00

πεξαμία πνπ δηαγξάθεθε ζηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο -2.131.658,75 -2.131.658,75 

Εεκίεο απνκείσζεο 0,00 0,00

Ππλαιιαγµαηηθέο δηαθνξέο 0,00 0,00

Ινγηζηηθή Αμία ηελ 31/12/2011 2.259.847,41 2.259.847,41

Ππζζσξεπκέλεο δεκίεο απνκείσζεο 0,00 0,00

Θαζαξή Ινγηζηηθή Αμία ηελ 31/12/2011 2.259.847,41 2.259.847,41

Ινγηζηηθή Αμία ηελ 1/1/2012 2.259.847 2.259.847

Ππζζσξεπκέλεο δεκίεο απνκείσζεο 0 0

Θαζαξή Ινγηζηηθή Αμία ηελ 0/1/2012 2.259.847 2.259.847

Ξξφζζεηε ππεξαμία αλαγλσξηζκέλε ζηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο 0 0

πεξαμία πνπ δηαγξάθεθε ζηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο 0 0

Εεκίεο απνκείσζεο 0 0

Ππλαιιαγµαηηθέο δηαθνξέο 0 0

Ινγηζηηθή Αμία ηελ 31/12/2012 2.259.847 2.259.847

Ππζζσξεπκέλεο δεκίεο απνκείσζεο 0 0

Θαζαξή Ινγηζηηθή Αμία ηελ 31/12/2012 2.259.847 2.259.847  

Γηα ηελ εηαηξεία, ησλ ζηνηρείσλ ησλ ελζψκαησλ παγίσλ γηα ηελ ππεξαμία πξνθχπηεη  ιφγσ ηεο ζπγρψλεπζεο κε 

απνξξφθεζε ησλ ζπγαηξηθψλ εηαηξεηψλ «INTERFISH ΗΣΘΝΘΑΙΙΗΔΟΓΔΗΔΠ ΑΛΥΛΚΝΠ ΔΡΑΗΟΔΗΑ», 

«ΗΣΘΝΘΑΙΙΗΔΟΓΔΗΔΠ ΦΑΟΑΓΝΛΖΠΗΑ ΑΛΥΛΚΝΠ ΔΡΑΗΟΔΗΑ», «ΗΣΘΝΡΟΝΦΔΗΑ ΔΣΗΛΑΓΥΛ ΑΛΥΛΚΝΠ ΔΡΑΗΟΔΗΑ» 
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θαη «ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑ ΚΔΡΑΞΝΗΖΠΖΠ ΗΣΘΥΛ ΑΛΥΛΚΖ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΘΖ ΘΑΗ ΔΚΞΝΟΗΘΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ» (απνξξνθψκελεο 

εηαηξείεο) φπνπ ζηα ελζψκαηα πάγηα  έρνπλ ελζσκαησζεί θαη ηα ελζψκαηα πάγηα ησλ απνξξνθνχκελσλ εηαηξεηψλ. 

Αλαιχζεηο γηα ηελ επίδξαζε ηεο ζπγρψλεπζεο ησλ εηαηξεηψλ δίλεηαη ζηελ ζεκείσζε 8.2.1 ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ.  

8.11 Δπελδύζεηο ζε Θπγαηξηθέο θαη Ππλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο 

Νη επελδχζεηο ηεο εηαηξείαο ζε ζπγαηξηθέο εηαηξείεο έρνπλ σο εμήο: 

Δπελδύζεηο ζε ζπγαηξηθέο

31/12/2012 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2011

Αξρή πεξηόδνπ 0 0 26.958.635 33.051.741

Ξξνζζήθεο 0 0 6.022.192 315.000

Ξσιήζεηο /Γηαγξαθέο/Ξξνβιέςεηο Απνκ. 0 0 -15.803.029 -629.322

Γηαθνπηφκελε ιεηηνπξγία 0 0 0 -5.556.335

Κεηαθνξά ζε καθξνπξνζεζκεο ππνρξεψζεηο 0 0 0 0

Κεηαθνξά ζε/απφ ζπλδεδεκέλεο 0 0 11.500.000 0

Ξξνζαξκνγή ζε εχινγε αμία 0 0 0 -222.449

πόινηπν ιήμεο 0 0 28.677.798 26.958.635

ΝΚΗΙΝΠ ΔΡΑΗΟΗΑ

 

Πηηο 12.1.2012, ε Δηαηξία ΠΔΙΝΛΡΑ ΑΔΓΔ πξνρψξεζε ζηελ εμαγνξά επηπιένλ πνζνζηνχ 44% ηεο εηαηξίαο FJORD 

MARIN DENIZ  S.A., έλαληη ηνπ πνζνχ ησλ 2.550 ρηι. €. Ρν πνζνζηφ ηεο εηαηξίαο ΠΔΙΝΛΡΑ ΑΔΓΔ αλέξρνληαλ έσο 

ηελ εκεξνκελία εμαγνξάο ζην 35,02% ελψ κεηά ηελ εμαγνξά αλέξρεηαη πιένλ ζην 79,02%. 

Κε ηελ απφθηεζε ηνπ επηπιένλ πνζνζηνχ, ε εηαηξία Πειφληα ΑΔΓΔ ζηελ δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ 1.1 – 31.03.2012, 

άιιαμε ηελ κέζνδν ελνπνίεζεο ηεο εηαηξίαο Aegean AS. Ππγθεθξηκέλα ε εηαηξία Aegean AS αλαγλσξίζηεθε ζηηο 

ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο κε ηελ κέζνδν ηεο νιηθήο ελνπνίεζεο (line by line) ζαλ ζπγαηξηθή εηαηξία. 

Ππλνιηθά κεηαθέξζεθε κε ην λέν θφζηνο αγνξάο αχμεζε ην πνζφ ησλ ζπκκεηνρψλ ζε ζπγαηξηθέο θαηά € 14.050 ρηι 

κε αληίζηνηρε κείσζε ηνπ ινγαξηαζκνχ  Δπελδχζεηο ζε Ππλδεδεκέλεο θαηά ην πνζφ ησλ € 11.500 ρηι. . 

Θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ έηνπο, ν κηινο πξνρψξεζε ζηελ απφθηεζε επηπιένλ πνζνζηνχ 30,7% ζηελ εηαηξία 

ΞΝΙΔΚΑΟΣΑ ΑΔ έλαληη 2.700 ρηι. €. Ρα ΗΘ ηεο εηαηξίαο θαηά ηελ εκεξνκελία εμαγνξάο ηνπ επηπιένλ πνζνζηνχ 

αλέξρνληαλ ζην πνζφ ησλ 9.101 ρηι. € πεξίπνπ. 

Θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ έηνπο, ν κηινο πνχιεζε ηελ εηαηξία Θνχκαξνο ΑΔ έλαληη ηηκήκαηνο 10 ρηι. €. 

Πηηο 28.12.2012, ε ζπγαηξηθή εηαηξία ηνπ IATLTDπξνρψξεζε ζε αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ θαη ππέξ ην άξηην κε 

θεθαιαηνπνίεζε ππνρξέσζεο, πνζνχ € 772,2 ρηι. πεξίπνπ ζηελ νπνία ζπκκεηείρε απνθιεηζηηθά ε κεηξηθή εηαηξία. 

Θαηά ηελ 31.12.2012 ε θαηά 82,69% ζπγαηξηθή εηαηξεία Blue Water Flat Fish, πξνέβε ζηελ δηαθνπή ηεο ιεηηνπξγίαο 

θαη κπήθε ζε δηαδηθαζία εθθαζάξηζεο. Ιφγσ ηνπ αλσηέξσ γεγνλφηνο ηα απνηειέζκαηα ηεο κεηξηθήο επηβαξχλζεθαλ 

θαηά € 2.763 ρηι. ελψ ηα απνηειέζκαηα ηνπ Νκίινπ επηβαξχλζεθαλ θαηά € 1.737 ρηι.  

Νη επελδχζεηο ηεο εηαηξείαο ζε ζπλδεδεκέλεο-ζπγγελείο έρνπλ σο εμήο :  
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Δπελδύζεηο ζε ζπλδεδεκέλεο

31/12/2012 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2011

Αξρή πεξηόδνπ 13.060.095 16.367.566 13.351.269 14.592.269

Κεξίδην θέξδνπο /δεκηάο (κεηά θνξνινγίαο θαη

δηθαησκάησλ κεηνςεθίαο) 0 -3.878.373 0 0

Ξξνζζήθεο 135.204 9.000 0 9.000

Αλαγλψξηζε κεξηδίνπ ζε ζπγγελή ζε εχινγε αμία 0 -1.250.000 0 -1.250.000

Κεηαθνξά απφ/ζε ζπγαηξηθέο 0 0 0 0

Ξσιήζεηο /Γηαγξαθέο -11.500.000 0 -11.500.000 0

πόινηπν ιήμεο 1.695.299 11.248.193 1.851.269 13.351.269

ΝΚΗΙΝΠ ΔΡΑΗΟΗΑ

 

Νη  κεηαβνιέο ζηηο επελδχζεηο ζε ζπγγελείο εηαηξείεο νθείινληαη βαζηθά ζηελ κεηαθνξά ηνπ πνζνχ ησλ € 11.500 ρηι. 

ηεο ζπκκεηνρήο ζηελ Ρνπξθία απφ ηηο επελδχζεηο ζε ζπγγελείο ζε επελδχζεηο ζε ζπγαηξηθέο .  

 

8.12 Δπελδύζεηο Γηαζέζηκεο πξνο Ξώιεζε 

Νη επελδχζεηο δηαζέζηκεο πξνο πψιεζε ηνπ Νκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο αλαιχνληαη σο εμήο :  

 

 

8.13 Ινηπέο Καθξνπξόζεζκέο Απαηηήζεηο 

Πην ζπγθεθξηκέλν ινγαξηαζκφ παξαθνινπζνχληαη νη δνζκέλεο εγγπήζεηο ηνπ Νκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο θαζψο θαη ην 

καθξνπξφζεζκν ηκήκα ησλ επηηαγψλ εηζπξαθηέσλ. Ζ θίλεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ινγαξηαζκνχ έρεη σο εμήο: 

 

Πηηο Ινηπέο Καθξνπξφζεζκεο Απαηηήζεηο ηνπ Νκίινπ πεξηιακβάλνληαη απαηηήζεηο απφ ηελ ΔΙΙΖΛΗΘΔΠ 

ΗΣΘΝΘΑΙΙΗΔΟΓΔΗΔΠ ΑΒΔΔ πξνήιζε απφ ηελ πψιεζε ηρζπνηξνθψλ θαη αλέξρνληαλ θαηά ηελ εκεξνκελία ππαγσγήο 

ηεο ζηε δηαδηθαζία ζπλδηαιιαγήο ηνπ άξζξνπ 99 ηνπ Λ. 3588/2007 ζην πνζφ € 4,9 εθ πεξίπνπ.  

Απφ ην ζπλνιηθφ ππφινηπν ηεο απαίηεζεο θαηά ηελ 31.12.2012 πνζφ 888.855,72 πνπ αθνξά ηηο βξαρππξφζεζκεο 

δφζεηο (1.01.2012 έσο 31.12.2012) εκθαλίδεηαη ζηηο βξαρππξφζεζκεο απαηηήζεηο. 
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Ζ αλσηέξσ απαίηεζε εμππεξεηείηαη θαλνληθά απφ ηελ ΔΙΙΖΛΗΘΔΠ ΗΣΘΝΘΑΙΙΗΔΟΓΔΗΔΠ ΑΒΔΔ.   

Πηελ εηαηξεία κείσζε νθείιεηαη ζηελ δηαγξαθή ηεο απαίηεζεο απφ ηελ BFF Ltd. 

8.14 Αλαβαιιόκελε θνξνινγία 

Ν ππνινγηζκφο ησλ αλαβαιιφκελσλ θνξνινγηθψλ απαηηήζεσλ θαη ππνρξεψζεσλ δηελεξγείηαη ζην επίπεδν ηεο θάζε 

επηκέξνπο εηαηξείαο ηνπ Νκίινπ θαη, ζην βαζκφ πνπ πξνθχπηνπλ θαη απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο, ζπκςεθίδνληαη 

κεηαμχ ηνπο (ζην επίπεδν ηεο θάζε επηκέξνπο εηαηξείαο).Νη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο 

ζπκςεθίδνληαη φηαλ ππάξρεη εθαξκφζηκν λνκηθφ δηθαίσκα λα ζπκςεθηζζνχλ νη ηξέρνπζεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο 

έλαληη ησλ ηξερνπζψλ θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ θαη φηαλ νη αλαβαιιφκελνη θφξνη εηζνδήκαηνο αθνξνχλ ζηελ ίδηα 

θνξνινγηθή αξρή.  Ρα ζπκςεθηζκέλα πνζά είλαη ηα παξαθάησ: 

 

 

 

Ρν πνζφ ηνπ θφξνπ πνπ αλαγλσξίζηεθε (έζνδν) ζηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ εζφδσλ ηεο ρξήζεο 2011 γηα ηνλ κηιν 

θαη ηελ Δηαηξεία αλήιζε ζε € 3.609.793 θαη € 3.620.138.   

Ν ζπληειεζηήο θνξνινγίαο ηεο ρξήζεο 2011 ησλ ζπγαηξηθψλ εηαηξεηψλ ηνπ Νκίινπ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην 

Ζλσκέλν Βαζίιεην είλαη επίζεο 20%. 

Πχκθσλα κε ην ΓΙΞ12 (παξ. 47) θαη ην ΓΙΞ10 (παξ. 22ε) ε αιιαγή ηνπ θνξνινγηθνχ ζπληειεζηή πνπ ςεθίζζεθε 

ζηηο αξρέο ηνπ 2013 απνηειεί „κε δηνξζσηηθφ γεγνλφο‟. Θαηά ζπλέπεηα ε Δηαηξεία θαη ν κηινο ππνιφγηζαλ ηνπο 

θφξνπο πνπ αλαινγνχλ επί ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο ρξήζεο 1.1.2012-31.12.2012 (ηξέρσλ θαη αλαβαιιφκελν) κε ηνλ 

ηζρχνληα θαηά ηελ 31.12.2012 θνξνινγηθφ ζπληειεζηή. Πηελ πεξίπησζε πνπ ε Δηαηξεία θαη ν κηινο ππνιφγηδαλ ηνπ 

θφξνπο πνπ αλαινγνχλ επί ηνπ απνηειέζκαηνο κε ηνλ λέν θνξνινγηθφ ζπληειεζηή ηα απνηειέζκαηα ηνπ Νκίινπ θαη 

ηεο Δηαηξείαο ζα επηβαξπλφηαλ θαηά € 1 εθ. πεξίπνπ. 

8.15 Βηνινγηθά Ξεξηνπζηαθά Πηνηρεία Δλεξγεηηθνύ 

Ρα βηνινγηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ Νκίινπ απνηηκήζεθαλ ζηελ εχινγε αμία ζχκθσλα κε ην ΓΙΞ 41. Ρα 

βηνινγηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία αθνξνχλ ηα πξντφληα ηρζπνθαιιηέξγεηαο γφλν – ςάξη πνπ είλαη ζε εμέιημε ζηελ 

παξαγσγηθή δηαδηθαζία ζε δηάθνξα ζηάδηα αλάπηπμεο θαη είλαη ηα απνζέκαηα γφλνπ , ςαξηψλ, γελλεηφξσλ πνπ 

βξίζθνληαη ζηηο εγθαηαζηάζεηο παξαγσγήο ζε εμέιημε. Αθνινπζεί πίλαθαο ζπκθσλίαο εχινγεο αμίαο βηνινγηθψλ 

ζηνηρείσλ ηεο 31/12/2012 θαη ζπγθξηηηθφο ηεο 31/12/2011: 
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Βηνινγηθα πεξηνπζηαθα ζηνηρεηα

31/12/2012 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2011

Δχινγε Αμία Βηνινγηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 

31.12.2011 -126.858.093 -167.551.308 -76.451.675 -101.729.525

Απνθηψκελα Απνζέκαηα απφ Θπγαηξηθέο Δπηρεηξήζεηο -25.619.458 0 0 0

Βηνινγηθά Απνζέκαηα πάγην ελεξγεηηθφ ζπγρ/λσλ 

εηαηξηψλ 0 0 -20.909.031 0

Βηνινγηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θπθινθνξνχλ 

ζπγρ/λσλ εηαηξηψλ 0 0 -30.854.026 0

Θλεζηκφηεηεο / Ηδηνθαηαλάισζε 0 0 0 0

Αγνξέο Θαηά ηελ Γηάξθεηα ηεο Σξήζε -2.841.225 -753.419 -1.011.870 -2.453.876

Ξσιήζεηο Θαηά ηελ Γηάξθεηα ηεο Σξήζεο 103.604.542 92.700.902 82.389.323 66.552.715

Δχινγε Αμία Βηνινγηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 

31.12.2012 160.457.825 126.858.093 137.474.348 76.451.675

Θέξδε Εεκηέο από κεηαβνιέο ζηελ Δύινγε Αμία 

ησλ Βηνινγηθώλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ 

31/12/2012 108.743.591 51.254.268 90.637.069 38.820.989

ΝΚΗΙΝΠ ΔΡΑΗΟΗΑ

 

 

 

 

31/12/2012 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2011

Βηνινγηθά Ξεξηνπζηαθά Πηνηρεία Ξάγηνπ Δλεξγεηηθνχ 65.331.968 42.142.536 47.938.645 27.790.622

Βηνινγηθά Ξεξηνπζηαθά Πηνηρεία Θπθινθνξνχλ 

Δλεξγεηηθνχ 95.125.857 84.715.557 89.535.703 48.661.053

Πύλνιν Βηνινγηθώλ Ξεξηνπζηαθώλ Πηνηρείσλ 160.457.825 126.858.093 137.474.348 76.451.675

ΝΚΗΙΝΠ ΔΡΑΗΟΗΑ

 

Ζ κεηαβνιή ζηελ εηαηξεία νθείιεηαη ζηελ ελζσκάησζε ησλ βηνινγηθψλ απνζεκάησλ ησλ εηαηξεηψλ Intefish AE, 

Φαξαδνλήζηα ΑΔ θαη Δρηλάδεο ΑΔ πνπ ζπγρσλεχζεθαλ ζηελ ηξέρνπζα ρξήζε. 

Γηα ηνλ φκηιν ε κεηαβνιή θαηά € 23 εθ. νθείιεηαη ζηελ νιηθή ελνπνίεζε ηεο ζπγαηξηθήο Aegean AS ζηελ ηξέρνπζα 

ρξήζε. 

Δπί ησλ απνζεκάησλ ηρζχσλ αμίαο 15 εθ. επξψ γηα ηνλ φκηιν θαη 9 εθ. επξψ γηα ηελ εηαηξεία έρεη γξαθεί ελέρπξν γηα 

εμαζθάιηζε ηζφπνζσλ θνηλνπξαθηηθψλ δαλείσλ. 

 

8.16 Απνζέκαηα 

Ρα απνζέκαηα ηνπ Νκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο αλαιχνληαη σο εμήο: 
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ΑΞΝΘΔΚΑΡΑ

31/12/2012 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2011

Ξξψηεο θαη Βνεζεηηθέο Όιεο 3.955.434 5.132.700 690.434 2.491.415

Ξξψηεο θαη Βνεζεηηθέο Όιεο απφ ζπγρ/λεο εηαηξίεο 0 0 1.623.163 0

Δκπνξεχκαηα 20.888 74.277 20.888 25.906

Αλαιψζηκα θαη ινηπά απνζέκαηα 265.065 169.966 144.415 130.403

Αλαιψζηκα θαη ινηπά απνζέκαηα απφ ζπγρ/λεο εηαηξίεο 0 0 54.460 0

ιηθά ζπζθεπαζίαο 0 81.773 0 0

Απνζέκαηα ηρζπνηξνθψλ 176.861 2.674.338 0

Ππλνιηθή θαζαξή ξεπζηνπνηήζηκε αμία 4.418.248 8.133.054 2.533.360 2.647.724

ΝΚΗΙΝΠ ΔΡΑΗΟΗΑ

 

Ρα απνζέκαηα γηα ηνλ φκηιν θαη ηελ εηαηξεία αθνξνχλ πξψηεο χιεο ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο ηρζπνθαιιηέξγεηαο  

φπσο ηξνθέο θαη ινηπά αλαιψζηκα, θαη πξψηεο χιεο παξαγσγήο ηρζπνηξνθψλ (ηρζπάιεπξα, ηρζπέιαηα, δεκεηξηαθά). 

Ζ απφθιηζε νθείιεηαη ζην πξφγξακκα απνζεκαηνπνίεζεο α & β πιψλ, ζηελ ρακειή θαηαλάισζε ηρζπηξνθψλ θαη 

ζηελ κείσζε ησλ απνζεκάησλ ηρζπνηξνθψλ ζην εξγνζηάζην ηεο ζπγαηξηθήο Ξεξζέπο ΑΔ , ιφγσ ησλ ςειψλ ηηκψλ 

αγνξάο ησλ πξψησλ πιψλ απφ ην εμσηεξηθφ. 

 8.17 Απαηηήζεηο από Δκπνξηθέο Γξαζηεξηόηεηεο 

Νη Ξειάηεο θαη νη ινηπέο Δκπνξηθέο απαηηήζεηο ηνπ Νκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο αλαιχνληαη σο εμήο: 

 

Θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ρξήζεο ε Δηαηξεία θαη ν κηινο πξνέβεζαλ ζε απνκεηψζεηο θαη πξνβιέςεηο απαηηήζεσλ 

ζπλνιηθνχ πνζνχ € 0, 682 εθ. θαη € 0,937 εθ. αληίζηνηρα.  

Ζ ιεθηφηεηα ησλ απαηηήζεσλ ηνπ Νκίινπ παξνπζηάδεηαη αλαιχεηαη σο εμήο : 

 

 

8.18.1  Ινηπέο Απαηηήζεηο 

Νη ινηπέο απαηηήζεηο ηνπ Νκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο αλαιχνληαη σο εμήο: 
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Γελ ζπληξέρνπλ ιφγνη γηα ηελ απνκείσζε ησλ παξαπάλσ απαηηήζεσλ. 

 

8.18.2  Ξξνθαηαβνιέο 

Ν ινγαξηαζκφο Ξξνθαηαβνιέο ηνπ Νκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο αθνξά θχξηα πξνθαηαβνιέο αγνξάο απνζεκάησλ 

αλαιχεηαη σο εμήο: 

ΞΟΝΘΑΡΑΒΝΙΔΠ

31/12/2012 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2011

Έμνδα επνκέλσλ ρξήζεσλ 16.847 182.822 0 160.115

Ξξνθαηαβνιέο γηα Αγνξέο απνζεκάησλ 4.153.870 4.181.701 3.678.995 2.910.528

Ινγαξηαζκφο πξνθαηαβνιψλ θαη Ξηζηψζεσλ 1.558.291 146.554 1.543.772 136.317

Ξξνθαηαβνιέο θαη δάλεηα πξνζσπηθνχ 35.630 9.764 0 9.088

Ινηπέο απαηηήζεηο ζπγρ/λσλ εηαηξηψλ 0 0 35.630 0

Πύλνιν 5.764.638 4.520.841 5.258.398 3.216.048

ΝΚΗΙΝΠ ΔΡΑΗΟΗΑ

 

Νη πξνθαηαβνιέο αθνξνχλ θχξηα ζπκθσλίεο αγνξάο πξψησλ πιψλ ηεο παξαγσγήο θαη ηρζχσλ ζηα πιαίζηα ηεο 

θάιπςεο απαηηήζεσλ παιηψλ νθεηιψλ.  

Ζ κεηαβνιή ζηελ εηαηξεία νθείιεηαη θχξηα ζηελ ελζσκάησζε θνλδπιίσλ  ησλ εηαηξεηψλ Intefish AE, Φαξαδνλήζηα 

ΑΔ θαη Δρηλάδεο ΑΔ θαη Fish Fillet AE πνπ ζπγρσλεχζεθαλ ζηελ ηξέρνπζα ρξήζε. 

8.19 Δπελδύζεηο Θαηερόκελεο γηα εκπνξηθνύο ζθνπνύο 

Ν ζπγθεθξηκέλνο ινγαξηαζκφο πεξηιακβάλεη θχξηα κεηνρέο εηζεγκέλεο ζην Σξεκαηηζηήξην Αμηψλ Αζελψλ, νη νπνίεο 

απνηηκψληαη κέζσ ηεο θαηάζηαζεο απνηειεζκάησλ. Ζ θίλεζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ 

εκθαλίδεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: 

Σξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία θαηερόκελα γηα 

εκπνξηθνύο ζθνπνύο

31/12/2012 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2011

πφινηπν Έλαξμεο 82.284 82.284 69 69

Ξξνζζήθεο 29 0 29 0

Ξσιήζεηο -Γηαγξαθέο 0 0 0 0

Απνηίκεζε Σξεακηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ 0 0 0 0

πόινηπν ηέινπο πεξηόδνπ 82.313 82.284 99 69

ΝΚΗΙΝΠ ΔΡΑΗΟΗΑ
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8.20 Ρακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηακεηαθά ηζνδύλακα 

Ρα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα, πεξηιακβάλνπλ ηα εμήο: 

Ρακεηαθα δηαζεζηκα θαη ηζνδπλακα ηακεηαθσλ 

δηαζεζηκσλ

31/12/2012 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2011

Γηαζέζηκα ζην ηακείν 21.346 147.800 3.293 28.889

Γηαζέζηκα ζην ηακείν απφ ζπγρ/λεο εηαηξίεο 0 0 14.043 0

Βξαρππξφζεζκεο ηξαπεδηθέο θαηαζέζεηο 3.895.344 4.488.002 36.019 2.489.929

Βξαρππξφζεζκεο ηξαπεδηθέο θαηαζέζεηο ζπγρ/λσλ εηαηξηψλ 0 0 2.542.587 0

Γεζκεπκέλεο θαηαζέζεηο 4.240.504 0 4.240.504 0

Ξξνζεζκηαθέο θαηαζέζεηο 0 1.125.000 0 1.125.000

Θαηαζέζεηο ζε Μ.Λ. 16.340 227.153 16.340 27.369

Πύλνιν 8.173.534 5.987.955 6.852.786 3.671.187

ΝΚΗΙΝΠ ΔΡΑΗΟΗΑ

 

Ρα δηαζέζηκα ηνπ νκίινπ θαη ηεο εηαηξίαο δεκηνπξγνχληαη απφ ηνλ ζρεδηαζκφ ηεο ηακεηαθήο ξεπζηφηεηαο γηα ηελ  

θάιπςε ησλ αλαγθψλ ζε θεθάιαηα θίλεζεο ηνπ επφκελνπο κήλεο. Ζ κείσζε νθείιεηαη ζηηο θαζπζηεξήζεηο είζπξαμεο 

απαηηήζεσλ απφ ην δεκφζην, ζηελ δηαρείξηζε ηνπ cash flow ζηνπο θξίζηκνπο κήλεο ηέιε ηνπ ρξφλνπ θαη ζηελ θάιπςε 

απμεκέλσλ ππνρξεψζεσλ ιφγσ αχμεζεο ησλ πιηθψλ/αγνξψλ. 

 

8.21 Κεηνρηθό θεθάιαην  

 

8.21.1 Κεηνρηθό θεθάιαην  

To κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο εηαηξίαο δηαηξείηαη ζε 36.235.184 θνηλέο νλνκαζηηθέο κεηνρέο κε νλνκαζηηθή αμία 1,00 € 

αλά κεηνρή.  

Γπλάκεη ηεο απφ 21-03-2012 απφθαζεο ηεο Α‟ Δπαλαιεπηηθήο Έθηαθηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ ηεο 

Δηαηξίαο, απνθαζίζηεθε ε αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξίαο ιφγσ ηεο απνξξφθεζεο ησλ αλσλχκσλ 

εηαηξηψλ INTERFISH ΗΣΘΝΘΑΙΙΗΔΟΓΔΗΔΠ ΑΛΥΛΚΝΠ ΔΡΑΗΟΔΗΑ» θαη «ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑ ΚΔΡΑΞΝΗΖΠΖΠ ΗΣΘΥΛ 

ΑΛΥΛΚΖ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΘΖ ΘΑΗ ΔΚΞΝΟΗΘΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ» θαηά ην ζπλνιηθφ πνζφ ησλ έμη εθαηνκκπξίσλ ελληαθνζίσλ 

πελήληα ηξηψλ ρηιηάδσλ πεληαθνζίσλ ελελήληα (6.953.590,00€) επξψ σο εμήο: 

α) θαηά ην πνζφ ησλ έμη εθαηνκκπξίσλ ελληαθνζίσλ πελήληα ηξηψλ ρηιηάδσλ πεληαθνζίσλ νγδφληα νρηψ θαη ζαξάληα 

νρηψ ιεπηψλ (6.953.588,48€) επξψ, ην νπνίν αληηζηνηρεί ζηα εηζθεξφκελα κεηνρηθά θεθάιαηα ησλ σο άλσ 

απνξξνθνχκελσλ εηαηξεηψλ, αθνχ αθαηξεζνχλ νη ζπκκεηνρέο ηεο εηαηξείαο ζε απηέο θαη εηδηθφηεξα:  

- θαηά ην πνζφ ησλ έμη εθαηνκκπξίσλ νρηαθνζίσλ πέληε ρηιηάδσλ ηξηαθνζίσλ ηξηάληα εθηά επξψ θαη ζαξάληα ρηψ 

ιεπηψλ (6.805.337,48€) επξψ, κε ην πνζφ ηνπ εηζθεξφκελνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο INTERFISH 

ΗΣΘΝΘΑΙΙΗΔΟΓΔΗΔΠ ΑΛΥΛΚΝΠ ΔΡΑΗΟΔΗΑ,  θαη  

- θαηά ην πνζφ ησλ εθαηφλ ζαξάληα νρηψ ρηιηάδσλ δηαθνζίσλ πελήληα εληφο (148.251,00€) επξψ, κε ην πνζφ ηνπ 

εηζθεξφκελνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑ ΚΔΡΑΞΝΗΖΠΖΠ ΗΣΘΥΛ ΑΛΥΛΚΖ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΘΖ ΘΑΗ 

ΔΚΞΝΟΗΘΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ   
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θαη β) θαηά ην πνζφ ηνπ ελφο επξψ θαη πελήληα δχν επξσιεπηψλ (1,52€) κε θεθαιαηνπνίεζε απνζεκαηηθνχ ππέξ ην 

άξηην γηα ιφγνπο ζηξνγγπινπνίεζεο. 

Έηζη ην ζπλνιηθφ κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Δηαηξίαο κεηά ηελ σο άλσ αχμεζε ζα αλέιζεη ζην ζπλνιηθφ πνζφ ησλ 

ηξηάληα έμη εθαηνκκπξίσλ δηαθνζίσλ ηξηάληα πέληε ρηιηάδσλ εθαηφλ νγδφληα ηεζζάξσλ  (36.235.184,00) επξψ, 

δηαηξνχκελν ζε ηξηάληα έμη εθαηνκκχξηα δηαθφζηεο ηξηάληα πέληε ρηιηάδεο εθαηφλ νγδφληα ηέζζεξεηο (36.235.184) 

θνηλέο νλνκαζηηθέο κεηνρέο, νλνκαζηηθήο αμίαο ελφο (1,00) επξψ ε θάζε κία.  

8.21.2 Κεξίζκαηα  

Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηεο εηαηξείαο ιακβάλνληαο ππφςε ηα απνηειέζκαηα ηεο εηαηξείαο γηα ηελ νηθνλνκηθή ρξήζε 

ηνπ 2012 ζα πξνηείλεη ζηε Γεληθή Ππλέιεπζε ησλ Κεηφρσλ ηε κε δηαλνκή κεξίζκαηνο.  

 

8.22 Γαλεηαθέο πνρξεώζεηο  

Νη δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο, καθξνπξφζεζκεο θαη βξαρππξφζεζκεο, ηνπ Νκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο έρνπλ σο εμήο : 

 

Κε βάζε ηελ δηάξθεηα απνπιεξσκήο ησλ θεθαιαίσλ ησλ δαλείσλ ηνπ Νκίινπ θαη ηεο εηαηξείαο έρνπκε ηα εμήο: 
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Απφ ηηο δαλεηαθέο ζπκβάζεηο απνξξένπλ γηα ηνλ κηιν ππνρξεψζεηο θαη πεξηνξηζκνί, νη ζεκαληηθφηεξνη ησλ νπνίσλ 

ζπλνςίδνληαη ζηα εμήο: (i) ππνρξέσζε λα δηαηεξεί ζε ηζρχ θαζ' φιε ηε δηάξθεηα ησλ δαλείσλ, αζθαιηζηήξηα 

ζπκβφιαηα ηρζπνπιεζπζκνχ θπξηφηεηάο ηνπ, ηα νπνία ζα θαιχπηνπλ θαηά πνζνζηφ 100% ην εθάζηνηε ππφινηπν ηνπ 

δαλείνπ, (ii) ππνρξέσζε λα ππνβάιεη ζηε δηαρεηξίζηξηα ηξάπεδα, εληφο 6 θαη 3 κελψλ απφ ην θιείζηκν ηεο ρξήζεο ηελ 

νπνία αθνξνχλ, ηηο εηήζηεο θαη εμακεληαίεο, αληίζηνηρα, ελνπνηεκέλεο θαη κε, νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ειεγκέλεο απφ 

νξθσηνχο ειεγθηέο, ζπλνδεπφκελεο θάζε θνξά απφ Ξηζηνπνηεηηθφ Ππκκφξθσζεο, θαη (iii) ππνρξέσζε λα δηαηεξεί 

θαζ' φιε ηε δηάξθεηα ηνπ δαλείνπ θαη κέρξη λα εμνθιεζεί νινζρεξψο, νηθνλνκηθνχο δείθηεο, ππνινγηδφκελνπο επί ησλ 

εηήζησλ θαη εμακεληαίσλ, ειεγκέλσλ απφ νξθσηνχο ειεγθηέο, ελνπνηεκέλσλ θαη κε, νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ γηα 

φιε ηε δηάξθεηα ηνπ δαλείνπ.  

Ζ εηαηξεία ιφγσ ησλ πξνβιεκάησλ ξεπζηφηεηαο πνπ αληηκεησπίδεη θαζψο θαη ηνπ γεγνλφηνο φηη δελ θαηάθεξε λα 

πξνρσξήζεη ζε αλαδηάξζξσζε ησλ καθξνπξφζεζκσλ δαλεηαθψλ ηεο ππνρξεψζεσλ, δελ πξνέβε ζηελ εμφθιεζε 

δφζεσλ καθξνπξφζεζκσλ δαλείσλ πνζνχ € 19,6 εθ. κε ζπλέπεηα απηέο λα θαηαζηνχλ ιεμηπξφζεζκεο.  

Δπηπιένλ ε εηαηξεία γηα ηελ ρξήζε 2012 δελ θαηάθεξε λα ζπκκνξθσζεί κε ηνπο νξηδφκελνπο απφ ηηο πθηζηάκελεο 

δαλεηαθέο ζπκβάζεηο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο δείθηεο, ρσξίο παξάιιεια λα εμαζθαιίζεη παξέθθιηζε (waiver) απφ ηα 

αληηζπκβαιιφκελα πηζησηηθά ηδξχκαηα,  κε ζπλέπεηα νη δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο λα δχλαηαη λα θαηαζηνχλ 

ιεμηπξφζεζκεο θαη απαηηεηέο. Ππλέπεηα απηνχ ήηαλ ε εηαηξεία, κε βάζεη ηελ παξάγξαθν 74 ηνπ ΓΙΞ 1 λα πξνβεί ζε 
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αλαηαμηλφκεζε ησλ καθξνπξφζεζκσλ δαλεηαθψλ ηεο ππνρξεψζεσλ ζε βξαρππξφζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο. 

Απνηέιεζκα απηνχ ήηαλ νη βξαρππξφζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο ηνπ Νκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο λα ππεξβαίλνπλ 

ηελ ζπλνιηθή αμία ησλ θπθινθνξνχλησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαηά ην πνζφ ησλ € 39,9 εθ. θαη € 67,5.  

Ζ Γηνίθεζε ηνπ Νκίινπ ιακβάλνληαο ππφςε φια ηα αλσηέξσ βξίζθεηαη ζε δηαπξαγκαηεχζεηο κε ηηο πηζηψηξηεο 

ηξάπεδεο κε ηηο νπνίεο δηεξεπλάηαη ε πηζαλφηεηα ζχλαςεο Κλεκνλίνπ Ππλαληίιεςεο (MoU), ζην νπνίν ππφ 

πξνυπνζέζεηο ζα ηηο ρνξεγείηαη ζπγθεθξηκέλν δηάζηεκα πεξηφδνπ αλνρήο (standstill). πφ ηελ εθδνρή επηηεχμεσο ηεο 

αλσηέξσ ζπκθσλίαο θαηά ηελ πεξίνδν αλνρήο ζα αλαζηέιιεηαη, ππφ πξνυπνζέζεηο, ε θαηαγγειία ησλ δαλεηαθψλ 

ππνρξεψζεσλ ηεο Δηαηξείαο, ε νπνία ζα πξνέξρεηαη είηε απφ ηελ αδπλακία εμνθιήζεσο ησλ ζπκβαηηθψλ 

ππνρξεψζεσλ (πιεξσκή δφζεσλ θαη ηφθσλ) φζν θαη απφ ηελ κε ηήξεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ δεηθηψλ νη νπνίνη 

νξίδνληαη ζηηο δαλεηαθέο ζπκβάζεηο, ελψ παξάιιεια ζα θαηαβιεζεί πξνζπάζεηα γηα ηελ εμεχξεζε ζπκθσλίαο 

αλαδηαξζξψζεσο ησλ δαλεηαθψλ ππνρξεψζεσλ θαζψο θαη ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ δεηθηψλ θαιχςεσο ηνπ ηπρφλ 

αλαδηνξζξσκέλνπ δαλεηζκνχ. 

 

8.23 Ινηπέο Καθξνπξόζεζκεο πνρξεώζεηο & Δπηρνξεγήζεηο  

 

8.23.1 Ινηπέο Καθξνπξόζεζκεο πνρξεώζεηο  

Νη ινηπέο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ηνπ Νκίινπ αλέξρνληαη ζε € 2,094 εθ.  θαη αθνξνχλ θπξίσο ζε ππνρξεψζεηο 

ηεο ζπγαηξηθήο εηαηξείαο εμσηεξηθνχ Aegean AS πξνο ηνπο κεηφρνπο ηεο κεηνςεθίαο.  

 

8.23.2 πνρξεώζεηο Ξαξνρώλ ζην Ξξνζσπηθό 

Πχκθσλα κε αλαινγηζηηθή κειέηε βάζεη ησλ IAS 19 ηα ζηνηρεία πνπ πξνθχπηνπλ είλαη: 

Ξξνβιέςεηο γηα παξνρέο ζε εξγαδόκελνπο

31/12/2012 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2011

πόινηπν αξρήο ρξήζεσο 989.438 971.441 525.973 476.566

Ξξνζζήθεο 241.320 153.333 74.513 141.365

Ξξνζζήθεο απφ ζπγαηξηθέο 161.013 0

Ξξνζζήθεο απφ ζπγρ/λεο εηαηξίεο 0 0 136.305 0

Σξεζηκνπνηεκέλεο πξνβιέςεηο -13.864 -135.337 0 -91.958

πόινηπν ηέινπο ρξήζεσο 1.377.907 989.438 736.792 525.973

ΝΚΗΙΝΠ ΔΡΑΗΟΗΑ

 

Νη θπξηφηεξεο παξαδνρέο ηεο αλαινγηζηηθήο κειέηεο είλαη νη εμήο :  

 

Αξηζκόο Απαζρνινύκελνπ πξνζσπηθνύ 

Ν αξηζκφο ηνπ απαζρνινχκελνπ πξνζσπηθνχ γηα ηνλ φκηιν θαη ηελ εηαηξεία αλέξρεηαη 995 θαη 383 αληίζηνηρα θαη 

αλαιχεηαη: 
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Ρν θφζηνο ηεο κηζζνδνζίαο ηνπ νκίινπ θαη ηεο εηαηξείαο είλαη:  

 

 

 

  

 

8.23.3 Έζνδα Δπνκέλσλ Σξήζεσλ  

Δζνδα επόκελσλ ρξήζεσλ

31/12/2012 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2011

πόινηπν αξρήο ρξήζεσο 3.470.791 9.645.767 875.241 1.058.619

Ξξνζζήθεο απφ ζπγρσλεχζεηο/ελνπνηήζεηο 0 0 1.984.190 0

Θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο 0 0 0 0

Απνζβέζεηο επηρνξεγήζεσλ -550.374 -696.688 -464.963 -105.173

Κεηαθνξά ζηα απνηειέζκαηα -525.948 -5.483.540 0 -78.205

Ππλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο 0 5.252 0

πόινηπν ηέινπο ρξήζεσο 2.394.468 3.470.791 2.394.469 875.241

ΝΚΗΙΝΠ ΔΡΑΗΟΗΑ

 

Ρα έζνδα επνκέλσλ ρξήζεσλ αθνξά ηα πνζά ησλ επηρνξεγήζεσλ – επηδνηήζεσλ επελδπηηθψλ πξνγξακκάησλ. Ρν 

πνζφ ησλ επηρνξεγήζεσλ απνζβέλεηαη εηεζίσο αλαιφγσο ηνλ ζπληειεζηή απφζβεζεο ησλ επηρνξεγεκέλσλ παγίσλ 

επελδχζεσλ  

8.24 Ξξνκεζεπηέο 

Ρα ππφινηπα πξνκεζεπηψλ θαη ινηπψλ ζπλαθψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ Νκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο αλαιχνληαη σο εμήο: 
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Ζ απφθιηζε γηα ηνλ φκηιν νθείιεηαη θχξηα ζηελ νιηθή ελνπνίεζε ηεο ηνχξθηθεο ζπγαηξηθήο Aegean AS ζηελ 

ηξέρνπζα ρξήζε κε πνζφ € 12,2 εθ. , θαζψο θαη ζηελ αχμεζε ησλ νθεηιψλ αγνξψλ ζε φιεο ηεο εηαηξείεο ηνπ Νκίινπ 

ιφγσ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πξνβιεκάησλ γεληθφηεξα, ελψ γηα ηνλ εηαηξεία θαη ζηελ ελζσκάησζε ησλ 

δεδνκέλσλ ησλ ζπγαηξηθψλ πνπ ζπγρσλεχζεθαλ ζηελ ηξέρνπζα ρξήζε.  

8.25 Ρξέρνπζεο Φνξνινγηθέο πνρξεώζεηο 

Ρα ππφινηπα ησλ ηα ηξερνπζψλ θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ Νκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο αλαιχνληαη σο εμήο: 

Ρξέρνπζεο Φνξνινγηθέο πνρξεώζεηο

31/12/2012 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2011

Έμνδν θφξνπ πνπ αλαινγεί ζηελ πεξίνδν 56.965 40.682 0 0

Γηαθνξέο θνξνινγηθνχ ειέγρνπ 180.242 440.000 180.242 150.000

Ξξνβιέςεηο γηα δηαθνξέο θνξνινγηθνχ ειέγρνπ απφ ζπγρ/λεο εηαηξίεο 0 0 290.000 0

Ξξνβιέςεηο γηα δηαθνξέο θνξνινγηθνχ ειέγρνπ 561.219 0 137.267 0

πνρξεψζεηο απφ θφξνπο απφ ζπγρ/λεο εηαηξίεο 0 0 217.535 0

πνρξεψζεηο απφ θφξνπο 402.441 511.421 -49.815 157.423

πόινηπν ηέινπο πεξηόδνπ 1.200.867 992.103 775.228 307.423

ΝΚΗΙΝΠ ΔΡΑΗΟΗΑ

 

Γηα ηε ρξήζε 2012 ε εηαηξία θαη νη ινηπέο ζπγαηξηθέο θαη ζπγγελείο εηαηξίεο πνπ θνξνινγνχληαη ζηελ Διιάδα δελ 

έρνπλ απνδερζεί ην θνξνινγηθφ έιεγρν ησλ Νξθσηψλ Διεγθηψλ Ινγηζηψλ πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 82 παξαγξ. 5 Λ. 2238/1994 θαη ππφθεηηαη ζηηο πξνβιεπφκελεο απφ ην άξζξν  απηφ θπξψζεηο. 

Νη αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεηο ηεο εηαηξείαο θαη ηνπ νκίινπ θαηά ηελ 31.12.2012 παξαηίζεηαη ζηελ ζεκείσζε 

8.33. 

8.26 Ινηπέο βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 

Ρα ππφινηπα ησλ ινηπψλ βξαρππξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ ηνπ Νκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο αλαιχνληαη σο εμήο: 

 

Γηα ηνλ φκηιν ε απφθιηζε νθείιεηαη ζηελ ππνρξέσζε  κε ην πνζφ ησλ € 2,7 εθ. ηεο αγνξάο ησλ κεηνρψλ ηεο 

Ξνιεκάξρα ΑΔ πνπ εμνθιήζεθε κε πξνζεζκηαθφ ηίκεκα (επηηαγέο) ηνλ Κάξηην ηνπ 2013, θαζψο θαη ζηηο απμεκέλσλ 

ιεηηνπξγηθέο ππνρξεψζεηο. Γηα ηελ εηαηξεία ε αχμεζε νθείιεηαη ζην ηίκεκα ηεο εμαγνξάο ησλ κεηνρψλ ηεο 

Ξνιεκάξρα ΑΔ θαη ζηελ ελζσκάησζε ησλ δεδνκέλσλ ησλ ζπγρσλεπκέλσλ εηαηξεηψλ.    
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8.27 Καθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο πιεξσηέεο ζηελ επόκελε ρξήζε 

Ρα πνζά ηνπ αλσηέξσ ινγαξηαζκνχ πεξηιακβάλνληαη ζην πίλαθα ησλ δαλείσλ παξάγξαθν 8.22, γηαηί αθνξνχλ πνζά 

θεθαιαίνπ καθξνπξφζεζκσλ δαλείσλ, ηα νπνία πνζά είλαη θαηαβιεηέα ζηελ επφκελε ρξήζε. 

 

8.28 Ξαξάγσγα Σξεκαηννηθνλνκηθά Πηνηρεία  

Ζ ζπλνιηθή ζέζε ηνπ Νκίινπ θαη ηεο Δηαηξίαο ζε παξάγσγα θαηά ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012 θαη 2011 αλαιχεηαη σο 

εμήο: 

 

Ν κηινο εληφο ηεο ρξήζεο 2011 ζχλαςε λέα ζχκβαζε αληαιιαγήο επηηνθίσλ (Interest Rate Swap). Νη εχινγεο αμίεο 

ησλ παξαγψγσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ βαζίδνληαη ζε αγνξαία απνηίκεζε (mark to market). Ζ κεηαβνιή ηεο 

εχινγεο αμίαο ησλ παξαγψγσλ πνπ δελ πιεξνχλ ηε ινγηζηηθή αληηζηάζκηζεο αλαγλσξίδεηαη άκεζα ζηα 

απνηειέζκαηα. O φκηινο θαη ε εηαηξία δεδνκέλνπ φηη ρξεζηκνπνηνχλ ζπκβάζεηο αληαιιαγήο επηηνθίσλ πξνθεηκέλνπ 

λα αληηζηαζκίζνπλ ηηο ελδερφκελεο κεηαβνιέο επηηνθίνπ νη νπνίεο ελψ ραξαθηεξίδνληαη σο απνηειεζκαηηθά κέζα 

αληηζηάζκηζεο, βάζεη ησλ πνιηηηθψλ ηνπ Νκίινπ, δελ έρνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά γηα αληηζηαζκηζηηθή ινγηζηηθή 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΓΙΞ 39 θαη σο εθ ηνχηνπ θέξδε θαη δεκίεο απφ ηελ απνηίκεζε ζηελ αγνξαία αμία 

αλαγλσξίδνληαη απ‟ επζείαο ζηελ θαηάζηαζε Ππλνιηθνχ Δηζνδήκαηνο. 

Ζ ππνρξέσζε γηα ηνλ κηιν απφ ηελ απνηίκεζε ζηελ εχινγε αμία ησλ παξαγψγσλ πνπ αθνξνχλ αληηζηάζκηζε 

επηηνθηαθνχ θηλδχλνπ γηα ηελ ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012, αλέξρεηαη ζε € ,965 εθ.  

 

8.29 Θύθινο Δξγαζηώλ  

Ζ αλάιπζε ησλ πσιήζεσλ ηνπ Νκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο γηα ην 2012 θαη ην 2011 έρεη σο αθνινχζσο : 

ΘΘΙΝΠ ΔΟΓΑΠΗΩΛ

31/12/12 31/12/11 31/12/12 31/12/11

Ξσιεζεηο Βηνινγηθψλ Ξξνηφλησλ 103.604.542 92.700.901 82.389.323 66.552.715

Ξσιήζεηο Ηρζπνηξνθψλ 13.188.413 11.025.456 3.214.686 0

Ξσιήζεηο Δκπφξεπκάησλ θαη ινηπψλ απνζεκάησλ 16.657.366 24.247.708 17.395.812 36.567.347

Ξσιήζεηο πεξεζηψλ 269.775 730.584 31.126 239.530

Πύλνιν 133.720.095 128.704.649 103.030.947 103.359.592

ΝΚΗΙΝΠ ΔΡΑΗΟΗΑ

 

 

8.30 Σξεκαηννηθνλνκηθό θόζηνο – θαζαξό 

Ρα ππφινηπα ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ινγαξηαζκψλ εκθαλίδνληαη ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί: 
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Σξεκαηννηθνλνκηθά Έζνδα

31/12/12 31/12/11 31/12/12 31/12/11

Ινηπνί πηζησηηθνί ηφθνη 210.064 181.431 40.824 47.620

Δζνδα επελδχζεσλ SWAPTS 0 539 0 539

Έζνδα απφ ζπκκεηνρέο 27.715 0 27.715 0

Δζνδα πξνζεζκ.θαηαζ.ζε Μ.Λ 0 0 0 0

Δζνδα απφ παξάγσγα 217.533 0 217.533 0

πόινηπν ηέινπο ρξήζεσο 455.312 181.970 286.072 48.159

ΝΚΗΙΝΠ ΔΡΑΗΟΗΑ

 

Σξεκαηννηθνλνκηθά Έμνδα

31/12/12 31/12/11 31/12/12 31/12/11

Ρφθνη & έμνδα καθξνπξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ 5.744.056 4.521.334 5.135.245 2.633.344

Ρφθνη & έμνδα βξαρππξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ 7.877.115 8.555.573 4.030.038 3.303.805

Ξξνκήζεηεο εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ 8.525 6.731 8.208 5.109

Ινηπά Ρξαπεδηθά έμνδα 34.426 57.453 30.623 19.771

Ππλ/θέο δηαθνξέο 0 107 0 0

Έμνδα ζπκκεηνρψλ-ρξενγξάθσλ 0 0 0 0

Γηαθνξέο πψιεζεο ρξενγξάθσλ 200.000 0 0 0

πόινηπν ηέινπο ρξήζεσο 13.864.122 13.141.197 9.204.114 5.962.029

ΝΚΗΙΝΠ ΔΡΑΗΟΗΑ

 

Ζ αχμεζε ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ θφζηνπο νθείιεηαη ζηελ αχμεζε ηνπ πεξηζσξίνπ επηηνθίνπ ησλ θνηλνπξαθηηθψλ 

δαλείσλ θαζψο θαη ησλ ινηπψλ βξαρππξφζεζκσλ γξακκψλ ρξεκαηνδφηεζεο,  Πηα αλσηέξσ πνζφ ζηνλ κηιν δελ 

πεξηιακβάλεηαη πνζφ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ εμφδσλ πνζνχ € 1 εθ. πνπ είλαη ηα έμνδα ηνπ α ηξηκήλνπ ησλ 

ζπγρσλεπφκελσλ εηαηξεηψλ πνπ έρεη θαηαρσξεζεί ζηελ θαζαξή ζέζε κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ α ηξηκήλνπ 

2012.  

8.31 Ινηπά έζνδα & Ινηπά Έμνδα   

Ρα ππφινηπα ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ινγαξηαζκψλ ησλ Ινηπψλ Δζφδσλ εκθαλίδνληαη ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί: 

Άιια ιεηηνπξγηθά Έζνδα

31/12/12 31/12/11 31/12/12 31/12/11

Δπηρνξεγήζεηο θαη δηάθνξα έζνδα πσιήζεσλ 193.033 102.390 139.806 0

Έζνδα παξεπφκελσλ αζρνιηψλ 192.849 246.133 19.792 0

Ππλ/θέο δηαθνξέο πηζησηηθέο 1.866.139 44.031 163.670 44.031

Ινηπά έθηαθηα & αλφξγαλα έζνδα 591.888 1.945.159 293.568 6.741

Έθηαθηα θέξδε 0 108.989 0 101.781

Έζνδα πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ 10.295 13.955 0 7.914

πόινηπν ηέινπο ρξήζεσο 2.854.205 2.460.657 616.835 160.467

ΝΚΗΙΝΠ ΔΡΑΗΟΗΑ

 

Ρα ππφινηπα ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ινγαξηαζκψλ ησλ Ινηπψλ Δμφδσλ εκθαλίδνληαη ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί: 

 

Άιια ιεηηνπξγηθά Έμνδα

31/12/12 31/12/11 31/12/12 31/12/11

Έθηαθηα -Αλφξγαλα έμνδα 1.934.064 107.699 1.589.809 139.544

Ππλ/θέο δηαθνξέο ρξεσζηηθέο 87.282 849.602 87.282 82.079

Έθηαθηεο δεκηέο 50.776 3.331.405 50.776 3.291.398

Έμνδα πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ 468.033 105.002 438.033 54.008

Ξξνβιέςεηο γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο 769.059 1.907.507 769.059 1.001.320

πόινηπν ηέινπο ρξήζεσο 3.309.212 6.301.214 2.934.958 4.568.348

ΝΚΗΙΝΠ ΔΡΑΗΟΗΑ
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8.32 Δπίδηθεο ή ππό δηαηηεζία δηαθνξέο 

Γελ ππάξρνπλ  επίδηθεο ή ππφ δηαηηεζία δηαθνξέο ηεο Δηαηξίαο, θαζψο θαη απνθάζεηο δηθαζηηθψλ ή δηαηηεηηθψλ 

νξγάλσλ πνπ ελδέρεηαη λα έρνπλ ζεκαληηθή επίπησζε ζηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ή ιεηηνπξγία ηεο 

 

8.33 Αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεηο 

8.33.1 Αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεηο 

Γηα ηε ρξήζε 2012 ε εηαηξία θαη νη εηαηξίεο ηνπ νκίινπ πνπ ε δξαζηεξηφηεηα ηνπο θνξνινγείηε ζηελ Διιάδα, κε 

εμαίξεζε ηελ ζπγαηξηθή εηαηξεία Ξεξζέαο, δελ έρνπλ απνδερζεί ην θνξνινγηθφ έιεγρν ησλ Νξθσηψλ Διεγθηψλ 

Ινγηζηψλ πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 82 παξαγξ. 5 Λ. 2238/1994 θαη ππφθεηηαη ζηηο 

πξνβιεπφκελεο απφ ην άξζξν  απηφ θπξψζεηο. 

Νη θνξνινγηθέο δειψζεηο ηεο εηαηξίαο θαζψο επίζεο θαη ησλ ελνπνηνχκελσλ ζπγαηξηθψλ εηαηξηψλ δελ έρνπλ ειεγρζεί 

απφ ηηο θνξνινγηθέο αξρέο, κέρξη θαη ηελ ρξήζε 2010, κε ζπλέπεηα λα ππάξρεη ην ελδερφκελν επηβνιήο πξφζζεησλ 

θφξσλ θαη πξνζαπμήζεσλ θαηά ην ρξφλν πνπ ζα ειεγρζνχλ θαη ζα νξηζηηθνπνηεζνχλ. Ρν πνζφ ησλ πξνβιέςεσλ, γηα 

δηαθνξέο θνξνινγηθνχ ειέγρνπ, πνπ αλαγλψξηζε ε  Δηαηξεία θαη ν κηινο ζηηο νηθνλνκηθέο ηνπο θαηαζηάζεηο γηα 

θνξνινγηθέο δηαθνξέο αλέξρεηαη ζε € 428 ρηι. θαη 561 ρηι. αληίζηνηρα.  

Θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ελδηάκεζεο πεξηφδνπ νινθιεξψζεθεο απφ ηηο θνξνινγηθέο αξρέο ν έιεγρνο ηεο ρξήζεο ηνπ 

2007, απφ ηελ νπνία πξνέθπςαλ πξφζζεηνη θφξνη πνζνχ € 113 ρηι. Ρν αλσηέξσ πνζφ δελ επηβάξπλε ηα 

απνηειέζκαηα ηνπ εμακήλνπ θαζψο θαιχθζεθε απφ ζρεκαηηζκέλε πξφβιεςε.  

Ζ εηαηξεία θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ελδηάκεζεο πεξηφδνπ πξνέβε ζε ζρεκαηηζκφ πξφβιεςεο γηα ηηο αλέιεγθηεο 

θνξνινγηθά ρξήζεηο πνζνχ € 100 ρηι. 

Πηνλ παξαθάησ πίλαθα αλαγξάθνληαη νη αλέιεγθηεο ρξήζεηο ησλ εηαηξηψλ ηνπ Νκίινπ: 
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8.33.2 Γεζκεύζεηο Δλδερόκελεο πνρξεώζεηο  

Ν κηινο θαη ε Δηαηξεία θαηά ηελ 31/12/2012 είραλ ζπλάςεη ζπκβάζεηο ζρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγηθή κίζζσζε 

κεηαθνξηθψλ κέζσλ θαη αθηλήησλ νη νπνίεο ιήγνπλ ζε δηάθνξεο εκεξνκελίεο έσο θαη ην 2018. 

Νη κειινληηθέο ειάρηζηεο πιεξσκέο ελνηθίσλ ιεηηνπξγηθψλ κηζζψζεσλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ θαη αθηλήησλ βάζεη κε 

αθπξψζηκσλ ζπκβάζεσλ ιεηηνπξγηθήο κίζζσζεο έρνπλ σο αθνινχζσο γηα ηνλ φκηιν θαη ηελ εηαηξία αληίζηνηρα: 
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8.34 Ππλαιιαγέο κε ζπλδεδεκέλα κέξε 

Νη ζπλαιιαγέο ηεο εηαηξείαο κε ηηο ζπγαηξηθέο θαη ζπλδεδεκέλεο εηαηξίεο ηνπ Νκίινπ έρνπλ  σο εμήο : 
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Νη ζπλαιιαγέο πξνο ηηο ζπγαηξηθέο εηαηξείεο αθνξνχλ πσιήζεηο γφλνπ, ηρζχσλ θαη ηρζπνηξνθψλ, ελψ πξνο ηηο 

ζπλδεδεκέλεο αθνξνχλ πσιήζεηο γφλνπ ηρζχσλ θαη ελνίθηα θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ. 

Ρέινο νη ζπλαιιαγέο (ακνηβέο) ησλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ κειψλ ησλ Γηνηθεηηθψλ Ππκβνπιίσλ ησλ εηαηξηψλ ηνπ 

Νκίινπ ήηαλ γηα ηελ δηαρεηξηζηηθή ρξήζε 2012 πνζνχ € 2.346.545  έλαληη 1.577.915 € ηεο πξνεγνχκελεο ρξήζεο.  

Ξεξίνδνο 01.01.2012- 31.12.2012 Όκηινο  Δηαηξεία 

Ακνηβέο κηζζνδνζίαο, ινηπέο παξνρέο  322.000 307.000 

Ακνηβέο κειψλ Γ.Π. & έμνδα παξαζηάζεσλ κειψλ ηνπ Γ.Π. 2.024.546 1.260.272 

  2.346.545 1.567.272 

 

8.35 Φόξνη εηζνδήκαηνο 

 

Ν θφξνο εηζνδήκαηνο φπσο θαη ν αλαβαιιφκελνο θφξνο έρνπλ ππνινγηζηεί επί ησλ θεξδψλ πξν θφξσλ ηεο εηαηξίαο  

ή ηεο θάζε ζπγαηξηθήο ηνπ Νκίινπ  θαη αλαιχεηαη, σο εμήο γηα ηνλ φκηιν θαη ηελ εηαηξία αληίζηνηρα: 

Φόξνη Δηζνδήκαηνο

31/12/2012 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2011

Φφξνο Σξήζεο -222.292 46.386 -100.000 0

Αλαβαιιφκελνο Φφξνο -3.609.793 -5.886.024 -3.620.138 -2.886.859

Γηαθνξέο θνξνινγηθνχ ειέγρνπ 0 0 0 0

Πύλνιν -3.832.085 -5.839.638 -3.720.138 -2.886.859

ΝΚΗΙΝΠ ΔΡΑΗΟΗΑ
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8.36  Θέξδε αλά κεηνρή 

Ρα θέξδε / (δεκηέο) αλά κεηνρή ππνινγίζζεθαλ κε βάζε ηνλ επηκεξηζκφ ησλ θεξδψλ ζην κέζν ζηαζκηζκέλν αξηζκφ 

ησλ κεηνρψλ.  

 

 

8.37  Ξνιηηηθή Γηαρείξηζεο Θηλδύλσλ 

 
Πθνπνί θαη πνιηηηθέο δηαρείξηζεο θηλδύλσλ 

Ζ εηαηξία είλαη εθηεζεηκέλε ζε πνιιαπινχο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο θηλδχλνπο φπσο ν θίλδπλνο ηεο αγνξάο  

(δηαθπκάλζεηο ζηηο ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο, ηα επηηφθηα θηι.), πηζησηηθφο θίλδπλνο θαη θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο. Ρν 

πξφγξακκα δηαρείξηζεο θηλδχλσλ ηεο εηαηξίαο  ζηνρεχεη ζηνλ πεξηνξηζκφ ηεο αξλεηηθήο επίδξαζεο ζηα 

ρξεκαηννηθνλνκηθά απνηειέζκαηα ηνπ νκίινπ πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ αδπλακία πξφβιεςεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 
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αγνξψλ θαη ηε δηαθχκαλζε ζηηο κεηαβιεηέο ηνπ θφζηνπο θαη ησλ πσιήζεσλ. Ζ εηαηξία ρξεζηκνπνηεί γηα νξηζκέλα 

θεθάιαηα ζπκβφιαηα αληαιιαγήο επηηνθίσλ γηα λα αληηζηαζκίζεη ηελ έθζεζή ηεο ζε ελδερφκελεο απμήζεηο επηηνθίσλ. 

Ρα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα ηεο εηαηξίαο  απνηεινχληαη θπξίσο απφ θαηαζέζεηο ζε ηξάπεδεο, δηθαηψκαηα αλάιεςεο 

ζε ηξάπεδεο, βξαρππξφζεζκα ρξεκαηννηθνλνκηθά πξντφληα πςειήο ξεπζηφηεηαο δηαπξαγκαηεχζηκα ζηελ 

ρξεκαηαγνξά, εκπνξηθνχο ρξεψζηεο θαη πηζησηέο . 

 

Ππλαιιαγκαηηθόο θίλδπλνο 

Ν κηινο ζπκκεηέρεη ζε εηαηξείεο ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην, θαη ηελ Ρνπξθία. Νη βαζηθέο ζπλαιιαγέο αγνξψλ α‟ πιψλ 

θαη πσιήζεσλ ηεο Ρνπξθίαο, πνπ ζεσξνχληαη σο πην επηθίλδπλεο ζπλαιιαγέο, γίλνληαη ζε επξψ θαη επνκέλσο δελ 

ππάξρεη ζεκαληηθφο θίλδπλνο απφ ηηο δηαθνξέο ηζνηηκηψλ. Ν φκηινο δξαζηεξηνπνηείηαη θπξίσο ζηελ αγνξά ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο κε ζπλαιιαγέο θαηά βάζε ζε επξψ, κε ζπλέπεηα ν ζπλαιιαγκαηηθφο θίλδπλνο ησλ απαηηήζεσλ 

θαη ππνρξεψζεσλ απφ ηελ δξαζηεξηφηεηά ηνπ λα είλαη αζήκαληνο. Δθηφο λνκίζκαηνο επξψ έρεη απαηηήζεηο απφ 

πσιήζεηο ζηελ Ακεξηθή θαη ηελ Αγγιία, γηα ηηο νπνίεο κέζσ πξνγξακκάησλ λνκηζκαηηθήο πξνζηαζίαο (forward) 

αληηζηαζκίδεη ηνλ φπνην κηθξφ θίλδπλν.  

Ρα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη νη αληίζηνηρεο ππνρξεψζεηο ζε μέλν λφκηζκα, κεηαηξεπφκελεο ζε 

Δπξψ κε ηελ ηζνηηκία θιεηζίκαηνο αλαιχνληαη σο εμήο: 

 

Ν πίλαθαο πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδεη ηελ επαηζζεζία ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο ρξήζεο θαη ησλ Ηδίσλ Θεθαιαίσλ ζε 

ζρέζε κε ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ηηο ππνρξεψζεηο, θαη ηε ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία ηνπ Δπξψ 

έλαληη ησλ Μέλσλ Λνκηζκάησλ.  

πνζέηνπκε φηη θαηά ηελ  31 Γεθεκβξίνπ 2012 πξαγκαηνπνηείηαη κεηαβνιή ζηε ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία Δπξψ / 

Μέλνπ Λνκίζκαηνο ηεο ηάμεσο ηνπ +/-10%. Ζ αλάιπζε επαηζζεζίαο βαζίδεηαη ζηα ρξεκαηννηθνλνκηθά εξγαιεία ζε 

μέλν λφκηζκα πνπ θαηέρεη ν κηινο γηα θάζε πεξίνδν αλαθνξάο. Πε πεξίπησζε φπνπ ην Δπξψ αλαηηκεζεί ή 

ππνηηκεζεί θαηά ηα αλσηέξσ πνζνζηά, ηφηε ε επίπησζε ζην απνηέιεζκα ηεο ρξήζεο θαη ζηα Ίδηα Θεθάιαηα έρεη σο 

αθνινχζσο: 

 



 

Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο γηα ηελ πεξίνδν από 

 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2012                        129 

Αλάιπζε επαηζζεζίαο θίλδπλνπ επηηνθίνπ 

Ν κηινο ρξεζηκνπνηεί δαλεηζκφ ζηε θεθαιαηαθή ηνπ δηάξζξσζε γηα ηελ θάιπςε κέξνπο ησλ βξαρππξφζεζκσλ θαη 

καθξνπξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ ηνπ. Ρα εγθεθξηκέλα φξηα ρξεκαηνδνηήζεσλ δηαζθαιίδνπλ ζηελ Δηαηξεία ηελ 

δηαρείξηζε ηνπ ηξαπεδηθνχ ρξένπο θαη κηα επάξθεηα θεθαιαίσλ θίλεζεο. Νη φξνη ζπλεξγαζίαο ησλ δαλείσλ θαη 

ηηκνιφγεζεο ησλ δηαθφξσλ ηξαπεδηθψλ εξγαζηψλ ζηελ ηξέρνπζα ρξήζε, απμήζεθε εμαηηίαο ηηο νηθνλνκηθήο θξίζεο 

ζηελ Διιάδα πνπ επεξέαζε ζε κεγάιν βαζκφ ηελ αχμεζε ηνπ θφζηνπο ρξήκαηνο γηα ηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκία. Ν 

κηινο έρεη ιεμηπξφζεζκεο δφζεηο θνηλνπξαθηηθψλ δαλείσλ € 19,9 εθ. ελφςεη θαη ηεο  αλαδηνξγάλσζεο ησλ δαλείσλ 

ηνπ πνπ είλαη ζε εμέιημε.  

 Ν θίλδπλνο  επηηνθίνπ πνπ εθηίζεηαη ν κηινο Πειφληα είλαη ην θπκαηλφκελν επηηφθην (Euribor κελφο ,ηξηκήλνπ ή 

εμακήλνπ) ηνπ καθξνπξφζεζκνπ θαη βξαρππξφζεζκνπ δαλεηζκνχ. Ζ πνιηηηθή ηνπ Νκίινπ είλαη λα ειαρηζηνπνηήζεη 

ηελ έθζεζε ηνπ ζην θίλδπλν ηακεηαθψλ ξνψλ επηηνθίνπ φζνλ αθνξά ηε ρξεκαηνδφηεζε. Ρελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2012, 

ν φκηινο είλαη εθηεζεηκέλνο ζηηο κεηαβνιέο ηεο αγνξάο ηνπ επηηνθίνπ φζνλ αθνξά ηνλ ηξαπεδηθφ δαλεηζκφ ηνπ, ν 

νπνίνο ππφθεηληαη ζε κεηαβιεηφ πνζνζηφ επηηνθίνπ Euribor. Ξξνθεηκέλνπ σζηφζν, λα αληηζηαζκίζεη ηνλ θίλδπλν 

κεηαβνιήο ησλ επηηνθίσλ, ν κηινο έθαλε κεξηθψο ρξήζε παξαγψγσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πξντφλησλ «interest 

swaps». πσο θαη ζην πξνεγνχκελν έηνο ηα ινηπά ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ θαη νη 

ινηπέο ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο έρνπλ ζηαζεξά πνζνζηά. 

Ν παξαθάησ πίλαθαο παξνπζηάδεη ηελ επαηζζεζία ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο ρξήζεο θαζψο θαη ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ζε 

κηα ινγηθή κεηαβνιή ηνπ επηηνθίνπ ηεο ηάμεσο ηνπ +1% ή –1% (2011-2012: +1% ή -1%).  

  31.12.2012 31.12.2011 

Αποηελέζμαηα σπήζηρ (+/-) 1.185.823 1.853.144 

Ίδια Κεθάλαια (+/-) 948.658 1.482.515 

 

Ν  κηινο εμεηάδεη ην ηε πηζαλφηεηα  λα αληηζηαζκίζεη ηελ ελδερφκελε αχμεζε ησλ επηηνθίσλ κέζσ ζχλαςεο 

ζπκβνιαίσλ αληαιιαγήο επηηνθίσλ. Ζ αλσηέξσ πνιηηηθή ηζρχεη κφλν γηα ηα καθξνπξφζεζκα δάλεηα.  

Αλάιπζε πηζησηηθνύ θηλδύλνπ 

Ν κηινο δελ έρεη ζεκαληηθή ζπγθέληξσζε πηζησηηθνχ θηλδχλνπ ζε θάπνηα απφ ηα ζπκβαιιφκελα, κε απηήλ κέξε. Ν 

πηζησηηθφο θίλδπλνο πεγάδεη απφ ηα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηακεηαθά ηζνδχλακα, παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά 

εξγαιεία θαη θαηαζέζεηο ζε ηξάπεδεο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθά ηλζηηηνχηα, θαζψο θαη απφ εθζέζεηο ζε πηζησηηθφ 

θίλδπλν απφ πειάηεο. 

Γηα ηηο εκπνξηθέο θαη ινηπέο απαηηήζεηο ν κηινο δελ εθηίζεηαη ζε ζεκαληηθνχο πηζησηηθνχο θηλδχλνπο. Γεδνκέλεο ηεο 

κεγάιεο δηεχξπλζεο ηνπ πειαηνινγίνπ, δελ ππάξρεη ζεκαληηθή ζπγθέληξσζε πηζησηηθνχ θηλδχλνπ αλαθνξηθά κε ηηο 

εκπνξηθέο ηνπ απαηηήζεηο κηαο θαη απηφο δηαρσξίδεηαη ζε έλα κεγάιν αξηζκφ πειαηψλ. Ν κηινο παξαθνινπζεί κέζσ 

ηεο δηεχζπλζεο credit control ηηο εκπνξηθέο ηνπ απαηηήζεηο θαη δηαζθαιίδεη ηελ είζπξαμε ηνπο, κέζσ ζπκβνιαίσλ 
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αζθάιηζεο πηζηψζεσλ, αιιά θαη παξαθξάηεζεο ηεο θπξηφηεηαο ησλ πσινχκελσλ πξντφλησλ(γφλνπ). Γελ ππάξρνπλ  

ζεκαληηθνί θίλδπλνη γηα κε είζπξαμε απαηηήζεσλ δεδνκέλνπ φηη ε εηαηξεία θαη ν κηινο έρνπλ εθαξκφζεη δηαδηθαζίεο 

αμηνιφγεζεο κε θξηηήξηα πνπ ειαρηζηνπνηνχλ ην θίλδπλν. H έθζεζε ηνπ νκίινπ  φζνλ αθνξά ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν 

πεξηνξίδεηαη ζηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηα νπνία ηελ εκεξνκελία ηεο Θαηάζηαζεο ηεο Νηθνλνκηθήο 

Θέζεο αλαιχνληαη σο εμήο: 

 

Γηα ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ ζε δηαζέζηκα θαη ηακηαθά ηζνδχλακα, ζε ζπκβφιαηα 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ παξαγψγσλ θαζψο θαη ζε άιια βξαρππξφζεζκα ρξεκαηννηθνλνκηθά πξντφληα, ν κηινο ζέηεη 

φξηα ζην πφζν ζα εθηίζεηαη ζε θάζε κεκνλσκέλν ρξεκαηννηθνλνκηθφ ίδξπκα θαη ζπλαιιάζζεηαη κφλν κε 

αλαγλσξηζκέλα ρξεκαηννηθνλνκηθά ηδξχκαηα, πςειήο πηζηνιεπηηθήο δηαβάζκηζεο. 

Ηεξαξρία Δύινγεο Αμίαο 

Ν κηινο ρξεζηκνπνηεί ηελ παξαθάησ ηεξαξρία γηα ηνλ θαζνξηζκφ θαη ηελ γλσζηνπνίεζε ηεο εχινγεο αμίαο ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ αλά ηερληθή απνηίκεζεο : 

Δπίπεδν 1 : Γηαπξαγκαηεχζηκεο ηηκέο ζε ελεξγέο αγνξέο γηα φκνηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ή ππνρξεψζεηο 

Δπίπεδν 2 : Ρερληθέο απνηίκεζεο γηα ηηο νπνίεο φιεο νη εηζξνέο πνπ έρνπλ ζεκαληηθή επίδξαζε ζηελ θαηαγεγξακκέλε 

εχινγε αμία είλαη παξαηεξήζηκεο είηε άκεζα είηε έκκεζα  

Δπίπεδν 3 : Ρερληθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ εηζξνέο πνπ έρνπλ ζεκαληηθή επίδξαζε ζηελ θαηαγεγξακκέλε εχινγε αμία 

θαη δελ βαζίδνληαη ζε παξαηεξίζηκα δεδνκέλα ηεο αγνξάο 

Αλάιπζε θηλδύλνπ ξεπζηόηεηαο 

Ν θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο ζπλδέεηαη κε ηελ αλάγθε γηα επαξθή ρξεκαηνδφηεζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο θαη ηεο 

αλάπηπμεο ηνπ Νκίινπ. Ζ ζπλεηή δηαρείξηζε ηνπ θηλδχλνπ ξεπζηφηεηαο πξνυπνζέηεη ηελ επάξθεηα ρξεκαηηθψλ 

δηαζεζίκσλ θαη ηελ χπαξμε ησλ αλαγθαίσλ δηαζέζηκσλ πεγψλ ρξεκαηνδφηεζεο.  

Ζ θξίζηκε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ζηελ Διιάδα ηνλ ηειεπηαίν ρξφλν, ε θξίζε ξεπζηφηεηαο ζην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα 

φζν θαη ζηελ νηθνλνκία γεληθφηεξα δεκηνχξγεζαλ πξνβιήκαηα  ξεπζηφηεηαο ζηνλ κηιν, αλ θαη ην πξντφλ είλαη 

εμαγψγηκν θαηά 90%. Νη βαζηθφηεξνη ιφγνη νη νπνίνη επέηεηλαλ ηα πξνβιήκαηα ξεπζηφηεηαο είλαη γηα ηα ηειεπηαία 

δχν ρξφληα ε θαζπζηέξεζε θαηαβνιήο επηζηξνθψλ ΦΞΑ απφ ην Γεκφζην χςνπο πεξίπνπ 5,8 εθ. επξψ, ε κείσζε ησλ 

πηζησηηθψλ νξίσλ απφ ηνπο πξνκεζεπηέο θαη ε κείσζε ηνπ ρξφλνπ απνπιεξσκήο ησλ ππνρξεψζεσλ θαζψο θαη ε 

άξλεζε ησλ ηξαπεδψλ ζε νπνηαδήπνηε πξνζπάζεηα ελίζρπζεο ησλ θεθαιαίσλ θίλεζεο γηα ηηο  εηαηξείεο ηνπ Νκίινπ. 
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Ν κηινο έρνληαο πάληα σο ζηφρν ηεο κέγηζηε δπλαηή ξεπζηφηεηα έρεη ππνβάιιεη απφ ηνλ Πεπηέκβξην ηνπ 2011 

αίηεκα αλαδηνξγάλσζεο ησλ δαλεηαθψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ, θαζψο θαη ησλ βξαρππξφζεζκσλ γξακκψλ 

ρξεκαηνδφηεζεο.  

Ξαξά ηελ δχζθνιε ζπγθπξία ν κηινο δηαρεηξίδεηαη ηηο αλάγθεο ξεπζηφηεηαο ζε θαζεκεξηλή βάζε, κέζσ ηεο 

ζπζηεκαηηθήο παξαθνινχζεζεο ησλ βξαρππξφζεζκσλ θαη καθξνπξφζεζκσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ, 

θαζψο επίζεο θαη κέζσ ηεο θαζεκεξηλήο παξαθνινχζεζεο ησλ πξαγκαηνπνηνχκελσλ πιεξσκψλ. Ξαξάιιεια, ν 

κηινο παξαθνινπζεί ζπλερψο ηελ σξίκαλζε ηφζν ησλ απαηηήζεσλ φζν θαη ησλ ππνρξεψζεσλ, κε αληηθεηκεληθφ 

ζθνπφ ηε δηαηήξεζε κηαο ηζνξξνπίαο κεηαμχ ησλ θεθαιαίσλ πνπ απαηηνχληαη. 

Ζ αλάιπζε ησλ ππνρξεψζεσλ γηα ηνλ κηιν γηα ηελ ρξήζε ηνπ 2012 παξνπζηάδνληαη ζηνλ θάησζη πίλαθα: 

 

Ρα βξαρππξφζεζκα δάλεηα αθνξνχλ αιιειφρξενπο ινγαξηαζκνχο ρξεκαηνδφηεζεο πνπ αλαλεψλνληαη εηήζηα σο  

θεθάιαηα θίλεζεο. 

Ζ εηαηξεία ιφγσ ησλ πξνβιεκάησλ ξεπζηφηεηαο πνπ αληηκεησπίδεη θαζψο θαη ηνπ γεγνλφηνο φηη δελ θαηάθεξε λα 

πξνρσξήζεη ζε αλαδηάξζξσζε ησλ καθξνπξφζεζκσλ δαλεηαθψλ ηεο ππνρξεψζεσλ, δελ πξνέβε ζηελ εμφθιεζε 

δφζεσλ καθξνπξφζεζκσλ δαλείσλ πνζνχ € 19,6 εθ. κε ζπλέπεηα απηέο λα θαηαζηνχλ ιεμηπξφζεζκεο.  

Δπηπιένλ ε εηαηξεία γηα ηελ ρξήζε 2012 δελ θαηάθεξε λα ζπκκνξθσζεί κε ηνπο νξηδφκελνπο απφ ηηο πθηζηάκελεο 

δαλεηαθέο ζπκβάζεηο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο δείθηεο, ρσξίο παξάιιεια λα εμαζθαιίζεη παξέθθιηζε (waiver) απφ ηα 

αληηζπκβαιιφκελα πηζησηηθά ηδξχκαηα,  κε ζπλέπεηα νη δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο λα δχλαηαη λα θαηαζηνχλ 

ιεμηπξφζεζκεο θαη απαηηεηέο. Ππλέπεηα απηνχ ήηαλ ε εηαηξεία, κε βάζεη ηελ παξάγξαθν 74 ηνπ ΓΙΞ 1 λα πξνβεί ζε 

αλαηαμηλφκεζε ησλ καθξνπξφζεζκσλ δαλεηαθψλ ηεο ππνρξεψζεσλ ζε βξαρππξφζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο. 

Απνηέιεζκα απηνχ ήηαλ νη βξαρππξφζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο ηνπ Νκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο λα ππεξβαίλνπλ 

ηελ ζπλνιηθή αμία ησλ θπθινθνξνχλησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαηά ην πνζφ ησλ € 39,9 εθ. θαη € 67,5.  

Ζ Γηνίθεζε ηνπ Νκίινπ ιακβάλνληαο ππφςε φια ηα αλσηέξσ βξίζθεηαη ζε δηαπξαγκαηεχζεηο κε ηηο πηζηψηξηεο 

ηξάπεδεο κε ηηο νπνίεο δηεξεπλάηαη ε πηζαλφηεηα ζχλαςεο Κλεκνλίνπ Ππλαληίιεςεο (MoU), ζην νπνίν ππφ 

πξνυπνζέζεηο ζα ηηο ρνξεγείηαη ζπγθεθξηκέλν δηάζηεκα πεξηφδνπ αλνρήο (standstill). πφ ηελ εθδνρή επηηεχμεσο ηεο 

αλσηέξσ ζπκθσλίαο θαηά ηελ πεξίνδν αλνρήο ζα αλαζηέιιεηαη, ππφ πξνυπνζέζεηο, ε θαηαγγειία ησλ δαλεηαθψλ 

ππνρξεψζεσλ ηεο Δηαηξείαο, ε νπνία ζα πξνέξρεηαη είηε απφ ηελ αδπλακία εμνθιήζεσο ησλ ζπκβαηηθψλ 

ππνρξεψζεσλ (πιεξσκή δφζεσλ θαη ηφθσλ) φζν θαη απφ ηελ κε ηήξεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ δεηθηψλ νη νπνίνη 

νξίδνληαη ζηηο δαλεηαθέο ζπκβάζεηο, ελψ παξάιιεια ζα θαηαβιεζεί πξνζπάζεηα γηα ηελ εμεχξεζε ζπκθσλίαο 

αλαδηαξζξψζεσο ησλ δαλεηαθψλ ππνρξεψζεσλ θαζψο θαη ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ δεηθηψλ θαιχςεσο ηνπ ηπρφλ 

αλαδηνξζξσκέλνπ δαλεηζκνχ. Ήδε θαηά ηε εκεξνκελία έγθξηζεο ησλ ζπλεκκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ε 
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δηνίθεζε βξηζθφηαλ ζε δηαδηθαζία αληαιιαγήο παξαηεξήζεσλ επί ησλ ζπκβάζεσλ ηεο έλαξμεο ηεο δηαδηθαζίαο  

αλαδηάξζξσζεο. Ρν ζρέδην ηεο ζχκβαζεο πξνζδηνξίδεη φηη ηέινο Ηνπλίνπ 2013 ζα έρεη νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία ησλ 

φξσλ ηεο  ζχκβαζεο stand still θαη ζα αξρίζεη ε δηαδηθαζία ηεο ζχληαμεο ησλ λέσλ δαλεηαθψλ ζπκβάζεσλ ηεο 

Δηαηξείαο. 

Ξνιηηηθέο θαη δηαδηθαζίεο δηαρείξηζεο θεθαιαίνπ 

Νη ζηφρνη ηεο εηαηξίαο  φζνλ αθνξά ηε δηαρείξηζε ηνπ θεθαιαίνπ είλαη νη εμήο: 

 λα εμαζθαιίζεη ηελ ηθαλφηεηα ηεο εηαηξίαο λα ζπλερίζεη ηε δξαζηεξηφηεηα ηεο θαη 

 λα εμαζθαιίζεη κηα ηθαλνπνηεηηθή απφδνζε ζηνπο κεηφρνπο 

 ηηκνινγψληαο πξντφληα θαη ππεξεζίεο αλαινγηθά κε ην επίπεδν θηλδχλνπ. 

Ζ εηαηξία  παξαθνινπζεί ην θεθάιαην ζηε βάζε ηνπ πνζνχ ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ πιένλ ηα δάλεηα κεησκέλεο 

εμαζθάιηζεο κείνλ ηα ηακηαθά δηαζέζηκα θαη ηα ηακεηαθά ηζνδχλακα φπσο απηά απεηθνλίδνληαη ζηνλ Ηζνινγηζκφ. Ρν 

θεθάιαην γηα ηηο ρξήζεηο 2012 θαη 2011 αλαιχεηαη σο εμήο:  

 

 

8.38  Δλδερόκελεο ππνρξεώζεηο 

Νη ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο ηνπ Νκίινπ θαη ηεο εηαηξείαο είλαη: 
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8.39  Γεγνλόηα κεηά ηελ Θαηάζηαζε Νηθνλνκηθήο Θέζεο 

Πεκαληηθά Γεγνλόηα κεηά ηελ ιήμε ηεο Σξήζεο 2012. 

Γελ  ππάξρνπλ γεγνλφηα κεηά ην ηέινο ηεο ρξήζεο πνπ έιεμε ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2012, ηα νπνία λα αθνξνχλ είηε 

ηνλ κηιν είηε ηελ εηαηξεία θαη λα ρξήδνπλ αλαθνξάο, ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξφηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο 

Αλαθνξάο (ΓΞΣΑ). 

Αζήλα 28 Καξηίνπ 2013 

Ν Ξξφεδξνο ηνπ Γ.Π Αληηπξφεδξνο Γ.Π. & 

Γηεπζχλσλ Πχκβνπινο 

Ρν Κέινο ηνπ Γ.Π. & 

Γεληθφο Γηεπζπληήο 

Ρν Κέινο ηνπ Γ.Π. & 

Νηθνλνκηθφο Γηεπζπληήο 

 

Βαζίιεηνο Πηεθαλήο 

 

Ησάλλεο Πηεθαλήο 

 

Ησάλλεο Αλδξηαλφπνπινο 

 

Δπάγγεινο Ξίπαο 

ΑΓΡ ΑΔ 019038 ΑΓΡ ΑΒ 296541 ΑΓΡ ΑΒ 521401 ΑΓΡ ΑΔ 138709 
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Δ. Πηνηρεία θαη Ξιεξνθνξίεο 
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ΠΡ. Ξιεξνθνξίεο άξζξνπ 10 Λ. 3401/2005 πνπ δεκνζηεύηεθαλ από ηελ εηαηξία θαηά ηελ ρξήζε 2012 

Ζ ΠΔΙΝΛΡΑ Α.Δ. θαηέζηεζε δηαζέζηκεο ζην θνηλφ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ 01/01/2012 – 31/12/2012 έσο θαη 

ζήκεξα, θαη‟ εθαξκνγή ηεο λνκνζεζίαο, ηηο παξαθάησ πιεξνθνξίεο νη νπνίεο είλαη αλαξηεκέλεο ζην δηαδηθηπαθφ ηεο 

ηφπν www.selonda.com  θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Σξεκαηηζηεξίνπ Αζελψλ www.athex.gr. 

Δελτία Τφπου Εταιριών Χ.Α. Θέμα

5/1/2011 18:54 ΙΧΘΤΟΣΡΟΦΕΙΑ ΕΛΟΝΣΑ Α.Ε.Γ.Ε. Γνωςτοποίηςη ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν. 3556/2007  

12/1/2011 12:18 ΙΧΘΤΟΣΡΟΦΕΙΑ ΕΛΟΝΣΑ Α.Ε.Γ.Ε. Επιβεβαίωςη - Διευκρινήςεισ επί δημοςιευμάτων 

28/1/2011 14:40 ΙΧΘΤΟΣΡΟΦΕΙΑ ΕΛΟΝΣΑ Α.Ε.Γ.Ε. Επιβεβαίωςη - Διευκρινήςεισ επί δημοςιευμάτων 

25/2/2011 18:44 ΙΧΘΤΟΣΡΟΦΕΙΑ ΕΛΟΝΣΑ Α.Ε.Γ.Ε. Ανακοίνωςη 

30/3/2011 16:00 ΙΧΘΤΟΣΡΟΦΕΙΑ ΕΛΟΝΣΑ Α.Ε.Γ.Ε. Ανακοίνωςη άλλων ςημαντικϊν γεγονότων 

13/5/2011 13:39 ΙΧΘΤΟΣΡΟΦΕΙΑ ΕΛΟΝΣΑ Α.Ε.Γ.Ε. Γνωςτοποίηςη Μεταβολήσ Ποςοςτοφ Μετόχων Ειςηγμζνησ Εταιρίασ  

8/6/2011 12:44 ΙΧΘΤΟΣΡΟΦΕΙΑ ΕΛΟΝΣΑ Α.Ε.Γ.Ε. Προαναγγελία Γενικήσ υνζλευςησ 

30/6/2011 20:03 ΙΧΘΤΟΣΡΟΦΕΙΑ ΕΛΟΝΣΑ Α.Ε.Γ.Ε. Αποφάςεισ Γενικήσ υνζλευςησ 

15/7/2011

17:38 ΙΧΘΤΟΣΡΟΦΕΙΑ ΕΛΟΝΣΑ Α.Ε.Γ.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΡΤΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΣΟΤ Ν. 3556/2007: Γνωςτοποίηςη για 

μεταβολή ποςοςτοφ μετόχων ςε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου 

27/7/2011

09:02 ΙΧΘΤΟΣΡΟΦΕΙΑ ΕΛΟΝΣΑ Α.Ε.Γ.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΡΤΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΣΟΤ Ν. 3556/2007: Γνωςτοποίηςη για 

μεταβολή ποςοςτοφ μετόχων ςε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου 

3/8/2011

17:02 ΙΧΘΤΟΣΡΟΦΕΙΑ ΕΛΟΝΣΑ Α.Ε.Γ.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΡΤΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΣΟΤ Ν. 3556/2007: Γνωςτοποίηςη 

ςυναλλαγϊν 

28/9/2011

14:22 ΙΧΘΤΟΣΡΟΦΕΙΑ ΕΛΟΝΣΑ Α.Ε.Γ.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΡΤΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΣΟΤ Ν. 3556/2007: Γνωςτοποίηςη για 

μεταβολή ποςοςτοφ μετόχων ςε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου 

25/11/2011 14:33 ΙΧΘΤΟΣΡΟΦΕΙΑ ΕΛΟΝΣΑ Α.Ε.Γ.Ε. ΑΠΑΝΣΗΕΙ Ε ΕΠΙΣΟΛΕ - ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ ΣΟΤ Χ.Α./ΣΗ Ε.Κ. 

9/12/2011 18:20 ΙΧΘΤΟΣΡΟΦΕΙΑ ΕΛΟΝΣΑ Α.Ε.Γ.Ε. ΑΠΑΝΣΗΕΙ Ε ΕΠΙΣΟΛΕ - ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ ΣΗ Ε.Κ. 

13/12/2011

19:59 ΙΧΘΤΟΣΡΟΦΕΙΑ ΕΛΟΝΣΑ Α.Ε.Γ.Ε. ΓΝΩΣΟΠΟΙΗΗ ΑΠΟΦΑΕΩΝ ΓΙΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ Ε ΔΙΑΔΙΚΑΙΕ ΤΓΧΩΝΕΤΗ, 

ΔΙΑΠΑΗ, ΕΞΑΓΟΡΑ, ΑΠΟΚΣΗΗ, ΕΚΧΩΡΗΗ ΜΕΣΟΧΩΝ(ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) 

15/12/2011 19:03 ΙΧΘΤΟΣΡΟΦΕΙΑ ΕΛΟΝΣΑ Α.Ε.Γ.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΧΕΣΙΚΗ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΕ/ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΕΞΕΛΙΞΕΙ ΣΗΝ ΕΣΑΙΡΙΑ 

21/12/2011

19:22 ΙΧΘΤΟΣΡΟΦΕΙΑ ΕΛΟΝΣΑ Α.Ε.Γ.Ε. ΓΝΩΣΟΠΟΙΗΗ ΑΠΟΦΑΕΩΝ ΓΙΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ Ε ΔΙΑΔΙΚΑΙΕ ΤΓΧΩΝΕΤΗ, 

ΔΙΑΠΑΗ, ΕΞΑΓΟΡΑ, ΑΠΟΚΣΗΗ, ΕΚΧΩΡΗΗ ΜΕΣΟΧΩΝ 

28/12/2011 13:17 ΙΧΘΤΟΣΡΟΦΕΙΑ ΕΛΟΝΣΑ Α.Ε.Γ.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΧΕΣΙΚΗ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΕ/ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΕΞΕΛΙΞΕΙ ΣΗΝ ΕΣΑΙΡΙΑ 

5/1/2012 18:18 ΙΧΘΤΟΣΡΟΦΕΙΑ ΕΛΟΝΣΑ Α.Ε.Γ.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΧΕΣΙΚΗ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΕ/ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΕΞΕΛΙΞΕΙ ΣΗΝ ΕΣΑΙΡΙΑ 

9/1/2012 19:52 ΙΧΘΤΟΣΡΟΦΕΙΑ ΕΛΟΝΣΑ Α.Ε.Γ.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ 

10/1/2012 13:54 ΙΧΘΤΟΣΡΟΦΕΙΑ ΕΛΟΝΣΑ Α.Ε.Γ.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΧΕΣΙΚΗ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΕ/ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΕΞΕΛΙΞΕΙ ΣΗΝ ΕΣΑΙΡΙΑ 

16/1/2012 14:36 ΙΧΘΤΟΣΡΟΦΕΙΑ ΕΛΟΝΣΑ Α.Ε.Γ.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΧΕΣΙΚΗ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΕ/ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΕΞΕΛΙΞΕΙ ΣΗΝ ΕΣΑΙΡΙΑ 

19/1/2012 19:05 ΙΧΘΤΟΣΡΟΦΕΙΑ ΕΛΟΝΣΑ Α.Ε.Γ.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΧΕΣΙΚΗ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΕ/ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΕΞΕΛΙΞΕΙ ΣΗΝ ΕΣΑΙΡΙΑ 

10/2/2012 18:22 ΙΧΘΤΟΣΡΟΦΕΙΑ ΕΛΟΝΣΑ Α.Ε.Γ.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΓΙΑ ΣΙ ΑΠΟΦΑΕΙ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ 

9/3/2012 18:58 ΙΧΘΤΟΣΡΟΦΕΙΑ ΕΛΟΝΣΑ Α.Ε.Γ.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ 

21/3/2012 17:44 ΙΧΘΤΟΣΡΟΦΕΙΑ ΕΛΟΝΣΑ Α.Ε.Γ.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΧΕΣΙΚΗ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΕ/ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΕΞΕΛΙΞΕΙ ΣΗΝ ΕΣΑΙΡΙΑ 

26/3/2012 12:04 ΙΧΘΤΟΣΡΟΦΕΙΑ ΕΛΟΝΣΑ Α.Ε.Γ.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΤ  

http://www.selonda.com/
http://www.athex.gr/
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Ε. Γηαδηθηπαθόο ηόπνο αλάξηεζεο ηεο  Σξεκαηννηθνλνκηθήο Ξιεξνθόξεζεο 

 

Νη εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο, ε έθζεζε ειέγρνπ ηνπ Νξθσηνχ Διεγθηή Ινγηζηή θαη ε Έθζεζε 

Γηαρείξηζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ γηα ηελ ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012 έρνπλ αλαξηεζεί ζηελ 

ειεθηξνληθή δηεχζπλζε ηεο εηαηξείαο www.selonda.com ή www.selonda.gr . 

http://www.selonda.com/
http://www.selonda.gr/

